
De Enk Groen & Golf B.V.  ·  Bennekomseweg 128  ·  6871 KH  Renkum  ·  Postbus 1041  ·  6870 DA  Renkum  ·  T  0317  72 70 00  ·  www.deenkgroenengolf.nl  ·  info@deenkgroenengolf.nl

Watermanagement



Sandcat

Goed gezond gras  
vraagt een droge toplaag

Bij extremere weersomstandigheden vraagt de top
laag van uw golfbaan en sportveld om extra maat
regelen op het gebied van drainage. De Enk Groen 
& Golf is behalve in regulier golfbaan onderhoud 
en sportvelden onderhoud ook gespecialiseerd in 
watermanagement en heeft hiervoor alle specialis
tische machines in huis. Met deze machines ver 
helpen we drainage en toplaagproblemen op uw 
golfbaan en sportveld. In deze brochure geven we 
een overzicht van de relevante machines die we in 
huis hebben en leggen we hun werking uit. 

Sandcat
De Sandcat verbetert de toplaag. De machine snijdt 
met messen in de zode en toplaag tot een diepte 
van 15 cm. De sleuven die hierdoor ontstaan vullen 
we met zand. Om het drainerend vermogen van de 
toplaag te verbeteren is het belangrijk om zand te 
gebruiken met de juiste granulaire samenstelling. Zo 
ontstaat een drogere toplaag waarop de gewenste 
grassoorten zich kunnen vestigen. Een drogere top
laag vermindert ook de kans op schimmelaantasting.  

Het resultaat van de Sandcat: om de 8 centimeter ver
ticale  zandsleuven van maximaal 15 centimeter diep.



De SandFiller
Met de SandFiller kan in één werkgang tot 4 cm diep 
geverticuteerd worden en de sleufjes opgevuld met ge
droogd zand. Dit resulteert in een toplaag die droger en 
stabieler is. De verticuteermessen snijden het ongewenste  
vilt tot 4 cm diepte uit de toplaag waarna de windvanen 
het eruit gesneden materiaal de opvangbak in blazen.Het 
 geverticuteerde materiaal hoeft dus niet achteraf nog 
opgeveegd te worden. De in de machine aanwezige 
zandbunker wordt gevuld met gedroogd zand. Het   
drainagezand wordt direct na het verticuteren in de sleuf  
aangebracht. Na de bewerking is de grasmat direct klaar 
voor gebruik. 

VibraSandmaster
Een vette toplaag of een toplaag met veel fijne delen 
waardoor de waterafvoer stagneert, is funest voor het 
gras en het grasbestand. De VibraSandmaster injecteert 
zand in de bodem en verbetert daarmee het drainerend 
vermogen van de toplaag tot 25 centimeter diepte. Kort 
na de bewerking is het veld alweer bespeelbaar, terwijl 
een toplaagrenovatie met een andere machine om we
kenlang herstel vraagt. De VibraSandmaster bestaat uit 
de VertiQuake schudbeluchter gekoppeld aan de Sand
master. De VertiQuake maakt sleuven in de grond, daarna 
vullen de trillende zandvultrechters die vanuit een zand
voorraadbak gevuld worden het zand met een breedte 
van 25 mm. tot 25 cm diepte. in de toplaag. De gehele 
bewerking gebeurt in één werkgang.

Whizz Wheelmachine
De Whizz Wheelmachine maakt, haaks op  bestaande of 
nieuwe sleuven, drainagesleuven van 4 centimeter breed 
en ongeveer 50 centimeter diep. De grond wordt afge
voerd en de sleuven opgevuld met drainagezand. 
Daardoor krijgt de bodem een verhoogd waterbergend 
vermogen en is de afvoer van overtollig water gegaran
deerd. De inzet van deze machine verlengt het speel
seizoen en verbetert de graskwaliteit. 
Over de sleuven die de Whizz Wheel graaft, kan de Vibra  
Sandmaster een toplaagdrainage aanleggen die het water  
nog beter afvoert.  

Drainage kettinggraver
De compacte drainage kettinggravers worden ingezet 
om nieuwe drainage nauwkeurig in de bodem te leggen. 
Deze met afschotlaser uitgeruste kettinggraver legt moei
teloos de drainage op afschot tot een diepte van 90 cm. 
De machine is zeer geschikt om werkzaamheden uit te 
voeren op  alle spelonderdelen op uw golfbaan en sport
velden. De vrijkomende grond wordt afgevoerd met een 
op hoogte verstelbare lopende band. Om overtollig water 
snel af te kunnen voeren wordt de sleuf na het plaatsen 
van de drainage afgevuld met drainagezand.
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Vertidrain machines 
Met een Vertidrain, of schudbeluchter, blijft de toplaag 
open. De Vertidrain 7526 of 7626 belucht de toplaag 
door de grond te breken tot een diepte van maximaal 
40 cm. De Enk Groen & Golf beschikt over meerdere 
Vertidrainmachines om fairways snel te kunnen be
luchten. De machines kunnen ook uitgerust worden 
met conische pennen. Dit noemen we ook wel ijsco
draineren. In de conische gaten brengen we zand in. 
Daarvoor wordt eerst met schotelstrooiers of borstel
strooier een zandlaag aangebracht., daarna wordt de 
grasmat geprikt en gesleept. Deze bewerking verbe
tert de toplaag, waardoor die het water sneller kan af
voeren naar de onderliggende drainage. 

Schudbeluchters
Op fairways en sportvelden waar verdichting voor
komt in de diepere grondlagen is de schudbeluchter 
een goede oplossing. Deze machine, die een wer
kingsdiepte tot 50 cm. heeft, snijdt de toplaag door 
met roterende messen. De grond tussen de messen 
wordt door het schudden losgebroken, zonder dat de 
grasmat beschadigt. Het openbreken van de grond 
zorgt voor een goede verticale afwatering naar de 
diepere grondlagen of naar de bestaande drainage. 
Combineer deze bewerking met bezanden voor ver
betering van de afwatering. De Enk Groen & Golf heeft 
ook kleinere schudbeluchters die geschikt zijn voor 
greens, tees en voorgreens. 

Vertidrain 1513
De Enk Groen & Golf heeft in het machinepark meer
dere Vertidrains met verschillende werkdieptes en 
breedtes. De Vertidrain 1513 is een lichtgewicht machi
ne die met hoge snelheid de toplaag kan beluchten 
tot een diepte van 15 cm. In combinatie met bezan
den geeft deze bewerking een structurele verbetering 
van de toplaag. De machine kan uitgerust worden met 
holle pennen van 8 mm. mini tines tot 25 mm en vaste 
pennen van 6  18 mm. In combinatie met de Redexim 
Carrier is deze machine zelfrijdend en hoeft er bij deze 
bewerking geen tractor op de green of sportveld te 
komen. Heeft de green voldoende draagkracht, dan 
kan een Vertidrainmachine aangedreven door een 
tractor worden ingezet.

Pro Core 1298 topbeluchter  
met processor
De Toro Pro Core 1298 is speciaal ontworpen om op 
grote terreinen zoals sportvelden, fairways en driving 
range de toplaag snel en effectief te verbeteren. De 
Pro Core belucht tot een diepte van 13 cm., zowel met 
vaste als met holle pennen tot 25 mm. De processor 
die achter de Pro Core gemonteerd kan worden veegt, 
verwerkt en verspreidt in één werkgang de bij beluch
ting uitgeboorde stukjes aarde. Door voorafgaand aan 
de bewerking te bezanden ontstaat in één werkgang 
een mooie homogene toplaag. Door zijn hoge pro
ductiviteit van 5 hectare per dag is deze machine een 
echte topper. De bewerking draagt bij aan een dro
gere grasmat. Het bewerkte oppervlakte is weer snel 
bespeelbaar.
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Doorzaaimachines  
voor kleinere oppervlakten
Naast het verbeteren van toplaag en grasmat is het  
regelmatig nodig om door te zaaien met de juiste gras
soorten en grasrassen. De Vredo doorzaaimachine kan 
de juiste grassoorten op de juiste diepte in de grasmat 
brengen. Voer deze behandeling op het juiste tijdstip 
uit en het straatgras in greens kan aanzienlijk worden  
teruggedrongen. 

Doorzaaimachines  
voor fairways en sportvelden
De Vredo Sport Serie is geschikt voor doorzaaien op 
fairways, sportvelden, voorgreens en tees. Deze ma
chine kan in één werkgang het graszaad in twee ver
schillende diepten in de grasmat brengen. De machi
ne bestaat namelijk uit twee afzonderlijk in te stellen 
zaaiunits. Dit is belangrijk omdat per grassoort een 
optimale zaaidiepte bijdraagt aan maximale ontwik
keling van de jonge grasplant.

Drainage doorspuitmachine
Voor het goed functioneren van drainage is het  
belangrijk om de drains regelmatig te controleren. 
Afhankelijk van de ijzerafzetting moeten de drainage
pijpen regelmatig gereinigd worden met water.  
Belangrijk is dat dit gebeurt met de juiste druk. Te  
hoge waterdruk kan leiden tot beschadigingen, zowel 
van de drain zelf als aan de grond. De kracht van het 
water beschadigt het drainageomhulsel en grond
deeltjes spoelen mee de drainagebuis in. De Enk 
Groen & Golf heeft verschillende drainagedoorspuit
machines beschikbaar om drainagesystemen op de 
juiste manier te onderhouden.
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