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Casper Paulussen
Onderhoudsadvies Golfbanen | Kwaliteitshandboek Golfbanen |
Advies Chemievrij beheer | Onafhankelijk expert natuurgras
Almere Stad Area, Netherlands

Summary
Het golfbaan onderhoud zal zich voortdurend moeten aanpassen
en tijdig inspelen op veranderingen in het klimaat. Het heeft daarbij
te maken met toenemende beperkingen in de wet en regelgeving
met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Het is dan ook uitermate belangrijk de kwaliteit van de golfbanen
in sterk wisselende omstandigheden te kunnen blijven borgen.
Als praktijkdeskundige en onafhankelijk expert zet ik mij in voor
kwaliteitsbewaking en advies bij het chemievrij beheer van
golfbanen. 

In 30 jaar tijd heb ik een reputatie weten op te bouwen als
onafhankelijk toezichthouder en inspecteur / adviseur van golfbanen
in Nederland en België.  Het technisch deel van het handboek
Kwaliteit Golfbanen is vanuit de expertise van NiB ScanPro
overgenomen als zijnde de landelijke standaard en wordt periodiek
door NiB ScanPro aangepast - daar waar nodig.  

“Ik heb mijn belangstelling voor de natuur goed weten te
combineren met wat voor mijn werk belangrijk is namelijk 'kwaliteit,
duurzaamheid én goed rentmeesterschap' !"

De golfbaan onderhouden - zo natuurlijk mogelijk en mét de natuur
- om de belasting op natuur en milieu minimaal te houden en waar
mogelijk deze te compenseren. Door mijn hang naar stabiliteit
en kwaliteit kijk ik naar de lange termijn onderhoudsoplossingen,
dus géén 'quick fixes' ! Daarbij weet ik door mijn eigenwijze inzet,
doortastendheid en oneindige volharding een uitstekende relatie met
mijn opdrachtgevers op te bouwen. 

Wilt u meer weten? 

Bel, e-mail of WhatsApp voor een vrijblijvend gesprek:
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telefoonnummer: +31 (0)6 57946413
e-mail: nibscanpro@gmail.com
website: www.nibscanpro.com.

Experience

NiB ScanPro
Onafhankelijk cultuurtechnisch inspecteur/adviseur (GOAG member)
October 2012 - Present (7 years 7 months)
Generaal Krayenhoffstraat 48 1411 BE Naarden

Al ruim 30 jaar hou ik mij bezig met de dagelijkse praktijk van het
onderhoud en beheer van golfbanen. In mijn huidige functie ben ik
onafhankelijk inspecteur en adviseur en houd ik mij voornamelijk bezig met
kwaliteitsbeoordelingen (vraagstukken), advies chemievrij beheer en het
monitoren van de meerjarige kwaliteitsontwikkeling van ruim 70 golfbanen.
Daarnaast ben ik lid van het Genootschap voor Onafhankelijke Adviseurs
Golfbanen én ben ik actief als adviseur binnen de werkgroep DGB (duurzaam
beheer golfbanen). 

IPC Groene Ruimte
Cultuurtechnisch Adviseur & Trainer
September 2010 - October 2012 (2 years 2 months)
Koningsweg 36 6800  AJ  ARNHEM

Als onafhankelijk cultuurtechnisch adviseur golfbanen actief in Nederland en
België. Belangrijkste activiteiten :  nulmetingen en controlemetingen uitvoeren
voor de beoordeling van de meerjarige kwaliteitsontwikkeling van de golfbaan -
met daarbij aanbevelingen voor het beheer.

Adviesburo R.I.E.T.
Toezichthouder
September 2009 - August 2010 (1 year)
Bunnik

Als toezichthouder belast met de dagelijkse controle (cultuurtechnisch en
civiel) van het uitgevoerde onderhoud door verschillende aannemers aan ca.
500 stadstuinen in onder meer Amsterdam, Haarlem en Almere.

B.A.S. advies sportterreinen
Toezichthouder ( zzp )
October 2007 - August 2009 (1 year 11 months)
Delfgauw
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Als toezichthouder belast met de dagelijkse controle bij aanleg- , renovatie en
onderhoud van natuur- en kunstgras hockey- en voetbalvelden, voornamelijk
in de regio Zuid Holland.

GC Almeerderhout
Hoofdgreenkeeper
September 1987 - September 2007 (20 years 1 month)

Budgetvoorstellen, budget bewaking, investeringsvoorstellen, begeleiding
aanleg en renovatie. Personeel training en opleiding, functioneren en
beoordelen, werving en selectie.  
Jaaronderhoudsplan, maand-, week- en dagelijkse planning :  het beheersplan
updaten. 
Aanbevelingen doen voor het beheer, kwaliteit monitoren & borgen.

Education
IPC Groene Ruimte
Course manager / beheer speelvelden, Project Management

Open Universiteit
Certificate Module, Management wetenschappen

Open Universiteit
Certificate module, Natuurwetenschappen

STRI - Sports Turf Research Institute
Management, Turf management
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