Samenvverking op basis van
kennis en vertrouvven
Grontmij een a ll rounder op het gebied van bui t enspo rtaccommodaties

40 projecten
GrontmiJ heeft inm1ddels meer dan 40 golfbaanprojecten op zijn naam staan. Het kan dan gaan
om een haalbaarheidstudie of een MER advies,
ontwerpopdrachten of de complete engmeenng
en aanleg. Veenstra "in principe kunnen wij het
complete traject verzorgen. Dus van haalbaar-
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he1dsadvies tot aan de aanleg en beheer. De
kennis van de vraagstukken als haalbaarheid,
financiering, exploita tie, architectuur en procedures zijn vaak van doorslaggevende betekenis
voor het welslagen van een project. Grontmij is
veelal goed bekend met de lokalltelt van het
gebied en de kennis van de daarom heen acte-

rende Instanties zoals gemeen ten, provincies,
schappen, NGF, etc.. Partijen, welke van groot
belang z1jn in de vooral moeizame voortrajecten.
Grontmij houdt zich niet alleen bezig met het
meer traditionele vakgebied van realisatle en
beheer, maar heeft ook de deskund1ghe1d voor
de hiervoor genoemde expertises."

Zandvoort
Golfbaan Zandvoort
me lusiel oefen fati\iteiten

Duintjesveld is zoals gezegd een van de recente
projecten van Grontmij. Als ik begin august us
een bezoek breng aan de baan, komen de eerste sprietjes gras voorzichtig de grond uit.
Du intjesveld is een kort e 9 holes baan, die
gedeeltelijk op het oude circuit van Zandvoort is

Enkele recente golfprojecten van Grontmij

aangelegd.
Naarderbos

Eigenaar/ exploitant va n Duintjesveld Nigel

Planvorming, ontwikkeling en exploitatie 18 + 9

Lancaster " Veel mensen vragen zich af hoe ik

holes

deze baan hier heb mogen maken zo midden in
de dumen. Het antwoord is dat alles vreselijk

Golfbaan Haverleij

veel tijd en geduld gekost heeft Wel heeft de

Landschappelijk ontwerp, bestek en direc tievoe-

gemeente altijd achter het plan gestaan, ook

ring

omdat het voor het toerisme in de gemeente
Zandvoort belangrijk is als er een mooi open-

Amelisweerd

baar golfterrein komt"

Van planning tot aanleg 18 holes

Gebasee rd op kennis en vertrouwen

De Groene Ster

Veenstra " Bij Duintjesveld hebben wij gewerkt

Turnkey aanleg 1ste en 2de negen holes

op basis van kennis en vertrouwen". Dat betekent dat we geen Uitgebreid best ek hebben

'T Sybrook

gemaakt De uiteindelijke vorm van de baan is

Turn key aanleg 18 holes

tot stand geko men tijdens de aanleg. Basis van
het ontwerp was een ontwerp van golfbaanar-

Heemskerke Golfclub

chitect Gerard Jo l. "

Planontwikkeling, engineering en dired1e 18

N1gel Lancaster " Ik wilde een baan aanleggen

holes

waar ik als golfer graag w1lde spelen. Wat wij
tijdens de aa nleg gedaan hebben is een combi-

Anderstein

natie zoeken tussen cultuurt echnische mogelijk-

Grondwerk en begeleiding aanleg

heden en de golftechn ische eisen en wensen .
Wat dat be treft hebben we heel veel aan de

Golfbaan Delfland

inbreng van Gron tmij gehad . De laatste geldt

Realisa tie 27 + 9 holes

heel bijzonder voor de machin isten die b1j ons
gedraaid hebben.
Veenstra " Op golfbaan Delfland zijn we nu met
een aanleg bez1g waar we straks ook een jaar
het onderhoud krijgen. Onderhoud is niet echt
de core-business voor ons maar als de opd rachtgever dit verwacht kunnen we dit ook verzorgen. De mogelijke problemen in het eerste jaar
van exploitatie worden op die ma nier direct
ondervangen."
In de voorbere iding van Delf land (openbare,
commerciële baan) heeft Veenstra een berekening gemaakt wat de opbrengst zou zijn van
een extra investering in de kw aliteit van onder
andere fairways en semi-rough . De uitkomst
hiervan was dat door eenvoud iger onderhoud
en meer speeldagen in de wi nter, de extra kosten in een paa r jaar terugverdiend waren.
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