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Golf onderhoud



Wat verwacht úw 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 er om dat uw klanten krijgen 
wat ze voor ogen hadden en dat u krijgt wat aansluit 
bij uw gekozen positionering in de golfmarkt. Wat 
voor golfbaan wilt u? Wat zijn de kwaliteitseisen? 
Hoe moet de groene omgeving eruitzien? Bij aan
vang spreken we met de opdrachtgever een resul
taatsverplichting af.

Specialist in 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 ster
ren. Binnen deze standaarden kiest u de gewenste 
kwaliteit op het vlak van bijvoorbeeld lengte van de 
grasuitlopers. Aan de hand hiervan kunnen we de 
wensen van u glashelder formuleren.
De Enk Groen & Golf is gespecialiseerd in het be
heer en onderhoud van hoogwaardige groen & golf  
voorzieningen en richt zich tevens op de aanleg,  
renovatie, onderhoud en beheer van de genoemde 
voorzieningen.

Wat kunnen wij voor u doen?
Voor alles wat er binnen de grenzen van het golf
complex beheerd en onderhouden moet worden  
kunt u bij De Enk Groen & Golf terecht:
•  Dagelijks onderhoud 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, onder
houden en beheren; dat is onze core business.

Dagelijks beheer:  
één aanspreekpunt
Voor het dagelijks beheer en onderhoud van uw 
totale golfaccommodatie kunt u een vast De Enk
team inschakelen. Wij zorgen voor de baan en de 
faciliteiten erop en omheen. Dit team staat onder 
leiding van een locatiemanager. Hij is niet alleen 
hoofdgreenkeeper, maar hij coördineert ook al het 
onderhouds en beheerwerk buiten de baan (van 
verlichting tot toegangscontrolesystemen, van bal
lenmachine tot waterafvoer). Onze locatiemanager is 
de vaste contactpersoon richting exploitant en ver
enigingsbestuur.

De dagelijkse onderhoudswerkzaamheden zijn in 
grote lijnen vastgelegd in het jaarplan dat we op 
stellen aan de hand van de activiteitenkalender.  
Vervolgens is er continu afstemming met een afge
vaardigde van u als opdrachtgever. 

Wij denken altijd vooruit
Niet alleen het jaarplan is een vorm van vooruit den
ken bij De Enk. Wij zijn continu bezig met de dag van 
morgen. Hoe kunnen we de ervaring van vandaag 
en de kennis van morgen inzetten teneinde u zo 
goed mogelijk van dienst te blijven. Wij staan altijd 
open voor verbeteringen en innovaties om ons heen. 
Daarmee maken wij continu onze mind op voor de 
toekomst. Hoe kunnen we nieuwe technieken uit 
onze branche of andere sectoren inzetten om onze 
dienstverlening gereed te hebben voor de dag van 
morgen. 

Innovaties zijn ons  
op het lijf geschreven
Afgelopen jaren zijn wij trendsetter geweest met ons 
beeldkwaliteitssysteem gebaseerd op één tot en met 
drie sterren. Deze methodiek vormt de basis voor de 
standaard in Nederland die wordt opgemaakt door 
de NGF en NVG. Dit systeem heeft vele voordelen: 
•  Duidelijke communicatie tussen ons, u en uw  spelers 

 (klanten);
•  Objectief meetbare afspraken;
•  Goed systeem om met elkaar te sparren over  

gewenste kwaliteit.

In 2013 stonden wij aan de wieg van het DynaMow 
systeem (het gerobotiseerd maaien van greens en 
fairways). Het systeem is gemaakt met onze partner  
Probotiq. Dit systeem is gebaseerd op dynamische 
routeplanningsystematiek. Na een eenvoudige inga
ve van het te maaien gebied en ruimte waar gekeerd 
mag worden, wordt door de computer vele maai
routes berekent. Door de berekende maairoutes te 
koppelen aan transportroutes ontstaat een multi
route die het mogelijk maakt een volledige golfbaan 
(alle greens of alle fairways) te maaien zonder tussen
komst van een greenkeeper. Dit heeft vele voordelen:
• Vormvast maaien van greens en fairways
• Super strakke maailijnen
•  Constante kwaliteit als gevolg van constante  

vooraf ingestelde maaisnelheid

Beperking van schade als gevolg van keren en wen
den van de machines op het einde van een maai
baan. Machines draaien niet scherper en rijden niet 
harder tijdens het draaien dan vooraf ingegeven.
Machines kunnen starten voordat de eerste green
keeper op de golfbaan is.



Referenties
• Golfbaan Prise D’Eau
• Golfbaan Stippelberg
• Twentsche Golfclub
•  Sallandsche Golfclub  

‘de Hoek’

Op verzoek zenden wij  
u graag onze complete 
referentielijst toe.



Op dit moment werken wij aan implementatie van  
diverse scanmethodes om meer te weten over de  
bodem en de vitaliteit van het gras. Dit gaat ons hel
pen om een bijdrage te leveren aan duurzaam golf
baan beheer.

Nieuwe loot aan onze innovatieboom is de Enk  
Golfviewer die wij samen met onze partner Cobra  
hebben ontwikkeld. De Enk golf viewer werkt op  
basis van een digitale kaart (de reeds aanwezige auto
cad tekening of een nieuwe 3D inmeting) en biedt  
vele mogelijkheden:
•  Alle elementen op cm nauwkeuring vastgelegd;
•  Per element een paspoort met de stamgegevens;
•  Ondergrondse infrastructuur als beregening,  

drainage en overige kabels en leidingen vast  
in kaart;

•  Tijdens een ronde over de golfbaan door baan
personeel of opdrachtgever ingebrachte meldingen 
op cm nauwkeuring vastgelegd met een melding 
naar verantwoordelijke dat actie gewenst is;

•  Eenvoudig beheerkaarten maken voor rough,  
heide en bosbeheer;

•  Tool om flora en fauna, ziekten en plagen vast  
te leggen;

•  Online benader en bewerkbaar voor smartphone 
en tablet.
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