Planvoorstel en werkwijze
Samen met u nemen wij de ontworpen plannen door. Met onze knowhow
en expertise geven wij u advies op maat dat past binnen uw gewenste
kader.

RENOVATIE EN

REALISATIE

Zakelijke afspraken
Wij houden ons altijd aan ons woord en dat verwachten wij ook van u als
opdrachtgever. Het maken en vastleggen van zakelijke afspraken vinden
wij hierin essentieel.

Werkvoorbereiding en tijdsplanning
Van A tot Z worden de projecten gesmeed en voorbereid. Dit draagt bij
aan een effectieve en efficiënte uitvoering van het project.

Aftrapvergadering
Alle voorbereidingen zijn afgerond en de uitvoering staat in de
startblokken. Tijdens de aftrapvergadering vatten wij alles nog een keer
samen, zodat alle belanghebbende weten wat van elkaar wordt
verwacht.

Visualisatie en uitvoering
Het komt vaak voor dat het ontwerp en werkelijke situatie niet met elkaar
overeenkomen, daarom worden de hoofdlijnen d.m.v. gps-coördinaten in
het landschap gevisualiseerd en eventueel in overleg met de architect
aangepast.

Voortgangsbewaking
Als het project eenmaal van start is, is het van groot belang dat de
vorderingen worden bewaakt en besproken. Dit gebeurd tijdens de
wekelijkse bouwvergadering.

Oplevering
Tijdens de oplevering lopen wij de uitgevoerde werkzaamheden met u
door. Alle opmerkingen worden verzameld en op een passende manier
afgehandeld.

Grow-in
Na de oplevering willen wij dat het landschap zich zo ontwikkeld als
afgesproken, daarom stellen wij een op maat gemaakt Grow-in plan op.
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Advisering duurzaam beheer
Na de Grow-in fase blijft het landschap zich verder ontwikkelen. Wij
adviseren u graag over een duurzame onderhoudsstrategie.

Golfclub Rinkven
Antwerpen
Renovatie en rerouting

RENOVATIE EN

REALISATIE

Antwerpen (B)
Uitgebreide renovatie en rerouting van zes holes. Golfclub Rinkven komt uit in de top 10
van Belgische golfbanen. Architect: Hawtree

Golfbaan The Links Valley
Ermelo
Realisatie 9- holes golfbaan

Ermelo
Realisatie van een 9-holes reversible golfbaan op de Veluwe nabij Ermelo. Op 26 hectare
zijn 10 greens, 46 tees, 9 fairways en een uitgebreide oefenfaciliteit gerealiseerd. Het
unieke en creatieve ontwerp van architect Infinite Variety Golf Design zorgt ervoor dat de
baan ook tegen de klok in kan worden gespeeld. Met hoogteverschillen tot wel 20 meter
en een linksachtige omgeving wanen de spelers zich op een linkscourse in Schotland.

Golfbaan D’Hulencourt
Genappe (B)
Renovatie 9-holes golfbaan

Genappe (B)
Realisatie van tees, fairways, voorgreens en bunkers. De bunkers werden voorzien
van een nieuw concept genaamd: BunkerMat. Tevens werd het volledige drainage
en beregeningsysteem vernieuwd. BunkerMat is ontworpen om zand op steile
bunkergezichten vast te houden en de migratie van rotsen en fijnkorrelige gronddeeltjes
van de onderliggende bodem naar het bunkerzand te beperken. Architect: Infinite Variety
Golf Design

Golfbaan De Zuid-Limburgse Golf & Country Club
Gulpen-Wittem
Renovatie van gehele baan
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Gulpen-Wittem
In 6-fases is het oorspronkelijke gerealiseerde plan door SBA Golf & Groen in
samenwerking met architectenbureau Hawtree volledig gerenoveerd. De eerste 9-holes
zijn in 1956 alsmede door Hawtree architecten ontworpen. De tweede 9-holes zijn in een
latere fase ontworpen door architect Paul Rolin. Door de renovatie zijn de roots van de
Zuid-Limburgse Golf & Country Club weer hersteld.

