
Bij de Enk Groen & Golf hebben we een passie voor 

groen, al decennialang. Uit het verleden hebben 

we een schat aan ervaring meegenomen die we 

vandaag de dag graag voor u inzetten. Maar we 

kijken ook naar de toekomst. Als de Vernieuwers 

willen we voorop blijven lopen in ons vak en daar-

om richten we onze blik ook graag op de toekomst. 

Innovaties, nieuwe ideeën en toepassingen; wij 

weten nu al hoe groen er in de toekomst uit gaat 

zien. We geven u graag een ‘sneak preview’. 

Supertrees 

In onze stand laten we u zien dat groen meer kan 

zijn dan wat u dagelijks om u heen ziet. 

De Vernieuwers van de Enk Groen & Golf gunnen u 

een kijkje in de toekomstige wereld van groen. 

Althans, hier in Nederland zijn deze ‘supertrees’ nog  

toekomstmuziek, in Singapore staan ze al. De super - 

trees die u hier en in onze stand ziet zijn bouwwerken 

 van 25 tot 50 meter hoog die veel groen combine-

ren met faciliteiten als luifels, geluid, verlichting en

 nog veel meer. Dit soort groeninnovaties sluiten 

naadloos aan bij de missie van de Enk Groen & Golf  

omdat ze de leefomgeving en het welzijn van de  

mens verbeteren. Ze zullen – naar onze overtuiging -  

overal hun plaats vinden, ook hier in Nederland. 

Groene innovaties 

Wordt u net zo enthousiast van dit soort innovatieve 

groentoepassingen als wij? Dan dagen wij u uit: bent   

u de eerste die zo’n supertree in Nederland ontwik-

kelt? Bij de Enk Groen & Golf zijn we er klaar voor om  

een voortrekkersrol te vervullen als deze technieken  

ook in ons land toegepast gaan worden. In onze 

stand vertellen we u graag alles over deze futuris-

tische bomen en meer groene toekomstmuziek. 

En natuurlijk praten we u ook graag bij over onze 

laatste innovaties en ideeën in de meer traditionele 

groenmarkt. 

Maak kennis met de  bomen van de toekomst

T 0317 - 727 000  /  www.deenkgroenengolf.nl
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