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Golf aanleg



Wat verwacht uw klant? Wij spreken met onze klant 
over zijn wensen. Het is van groot belang dat wij  
samen dagelijks de accommodatie opleveren waar 
uw klant behoefte aan heeft. Door het continu 
sparren passen wij de accommodatie en het onder-
houdsniveau aan naar de laatste wensen van u en uw 
klanten. Onze specialisten helpen u daar graag bij. 
 

Uiteindelijk gaat het gaat er natuurlijk om dat uw 
klanten de golfaccommodatie krijgen die wat ze voor 
ogen hebben en dat u krijgt wat aansluit bij uw ge-
kozen positionering in de golfmarkt. Wat voor golf-
baan wilt u? Wat zijn de kwaliteitseisen? Hoe moet de 
groene omgeving eruitzien? Bij aanvang spreken we 
met de opdrachtgever een resultaatsverplichting af. 

Specialist in ontwikkeling,  
aanleg, beheer en onderhoud 
van golfaccommodaties.



Samen definiëren we de ambities en kwaliteitseisen 
in samenhang tot het beschikbare budget. Om het  
gemakkelijk te maken, hanteert De Enk Groen & Golf 
de standaard kwaliteitsbeelden van één tot drie  
sterren. Binnen deze standaarden kiest de klant de  
gewenste kwaliteit. Aan de hand hiervan kunnen we 
de wensen van de klant glashelder formuleren in rela-
tie tot uw budget.

Wat kunnen wij voor u doen?
Voor alles wat er binnen de grenzen van het golf-
complex ontwikkeld en beheerd moet worden, kunt  
u bij De Enk Groen & Golf terecht:
• Planontwikkeling, begeleiding, vergunningen
• Ontwerp en realisatie van golfbanen
•  Ontwerp en realisatie van clubhuis en bijgebouwen
•   Ontwerp en realisatie van de infrastructuur  

(wegen, parkeerplaats)
•   Dagelijks onderhoud van de baan  

(greenkeepers)
•   Onderhoud aan vastgoed en technische installaties
Alles in één hand. Zo kunt u rekenen op advies en  
begeleiding van een specialist. Alles is gericht op 
voortgang en uitvoering: wij willen bouwen en  
beheren; dat is onze core business.

Planontwikkeling
In de planfase moeten tal van zaken worden onder-
zocht. Zo is een scan van het gebied nodig om te 
weten of de nieuwe baan ‘past’. Niet alleen ruimte - 
lijk maar ook vanuit het oogpunt van wet en regel - 
geving. (bestemmingsplan, milieuregels enzovoorts).  
De Enk Groen & Golf heeft deze beginfase vele malen  
doorlopen en kent de klappen van de zweep. Zo kunt 
u ons inschakelen voor de vergunningen procedure en  
de voorlichting richting omwonenden en maatschap-
pelijke organisaties.





Methodische aanpak
Het ontwikkelproces van een nieuwe golf accom mo - 
 datie bestaat uit diverse fases. Wij hebben onze  
ervaring en expertise vertaald in een standaard-
procedure. Dat zorgt voor snelheid en efficiency.  
Ook geeft het een duidelijke structuur aan het proces. 
Voor complexe aspecten (bouwkundig, juridisch, finan-
cieel) schakelen we interne of externe specialisten in. 

Bij de realisatie van de accommodatie gaan we uit 
van een integrale aanpak. Voortdurend oog voor het 
totaal. Investeren in de aanloopfase betaalt zich aan 
het eind terug. Bijvoorbeeld door bij de aanleg van  
de voorgreens in kwaliteit te investeren, kan het  
dagelijks onderhoud later veel goedkoper uitvallen. 
Hierbij kunt u vertrouwen op onze kennis en ervaring 
op het gebied van aanleg en renovatie van golfbanen 
die wij de afgelopen dertig jaar hebben opgebouwd. 
Snelheid is belangrijk. Pas als de baan open is, kunt u 
de investering terugverdienen. Elke dag uitstel bete-
kent elke dag extra (rente)kosten en geen inkomsten. 
Ook is snelheid belangrijk met het oog op de markt. 
Hoe eerder de golfbaan gevestigd is, des te minder de 
invloed van actuele ontwikkelingen (nieuwe plannen, 
nieuwe regels, enzovoorts).



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

Golf aanleg


