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Een duurzame groeiplaats   

- Opfrissen van de kennis

 - Plantengroei, toplaag, bodem en water

- Groeiplaats beheer    

 - Bodembiologische, -fysische, en  

   -chemische aandachtspunten

- Groeiplaats verbetering   

 - Groeiregulatie, natuurlijke meststoffen,  

   groeiplaats verbetering

Actuele ontwikkelingen rondom efficiënt, 

duurzaam en chemievrij beheer lopen als een 

rode draad door deze cursus. Daarnaast is er 

tijdens de cursus ruimte voor discussie met 

jouw collega’s uit het werkveld. Dit zorgt voor 

nieuwe ideeën en een verfrissende kijk op jouw 

werk als beheerder! 

Dankzij de verkregen verdiepende kennis 

ontwikkel jij je tot specialist in jouw vakgebied. 

Met de opgedane kennis over de grasmat en 

de groeiplaats ben je in staat problemen in het 

sportveld/ de golfbaan te signaleren, heb je 

kennis om de oorzaak vast te stellen en ben je 

in staat jouw beheer hierop af te stemmen.

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. 

Deze cursus maakt onderdeel uit van de 

opleiding Expert Natuurgras. 

 

Wat vragen wij van jou? 

Een vooropleiding op mbo niveau niveau 4 of 

mbo niveau 4 werk- en denkniveau verkregen 

door werkervaring.

 

Duur van de cursus

De cursus bestaat uit 4 lesdagen van 8.30 tot 

15.30 uur. 

 

Investering en startdata

Kijk voor actuele prijzen en startdata op onze 

website www.haskennistransfer.nl 

Locaties 

HAS Hogeschool ‘s-Hertogenbosch 

Certificering 

Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs 

van deelname van HAS Kennistransfer en 

Bedrijfsopleidingen. Indien je naast deze cursus 

ook de cursus Onderzoek en Analyse van de 

grasmat met goed gevolg afsluit heb je recht 

op het diploma Expert Natuurgras, erkend door 

de BSNC, Nederlandse Golf Federatie (NGF), 

Nederlandse Vereniging van Golfaccommoda-

ties (NVG) en Nederlandse Greenkeepers 

Associatie (NGA).

Scope

Gras is een zeer geschikte ondergrond om 

op te sporten. De ontwikkelingen om deze 

natuurlijke grasmat steeds beter te maken, 

op een zo duurzaam en efficiënt mogelijke 

manier, gaan hard. Als HAS Hogeschool 

volgen wij deze ontwikkelingen op de voet en 

dragen we bij aan kennisontwikkeling door 

toegepast onderzoek in het werkveld. 

Daarnaast delen wij de kennis door middel 

van passende opleidingen en cursussen op 

HBO niveau waaronder ook de cursus 

‘vitaliteit en kwaliteit van de grasmat’, 

ontwikkeld voor beheerders met ambitie.

Kenmerkend voor deze cursus

Tijdens deze cursus staan het verdiepen en 

toepassen van kennis met betrekking tot de 

grasmat en groeiplaats centraal. 

 

Voor wie?

Ben je beheerder van sportvelden of hoofd-

greenkeeper en heb je de ambitie jezelf te 

professionaliseren op hbo-niveau. Dan is deze 

cursus iets voor jou.

 

Wat je kunt verwachten

De volgende onderwerpen komen uitvoerig aan 

bod:

Een optimale grasmat   

- Opfrissen van de kennis aan de hand van 

praktijkcasussen

- De grasmat onder de loep   

 - Fysiologie en groeifactoren grasplant

- Aanleg en onderhoud van de grasmat  

 - Aanleg, onderhoud, renovatie

 - Zaaien of bezoden

 - Duurzaam beheer van de grasmat

 

Cursus Vitaliteit en kwaliteit  
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VERWACHTE STUDIEDUUR: 1 maand 

CONTACTDAGEN: 4 dagen

CONTACTPERSOON: Lamiaa Fareh

d.graat@has.nl / 088 890 37 74


