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Terreinaanleg



Wegdromen op een daktuin, picknicken in het park of een ommetje maken door de  
bedrijfstuin. Genieten van groen in een klein land, het ‘groene’ buitenleven als bron van  
vermaak en ontspanning.

Van ontwerp tot realisatie!



Meer dan groen 
Ons werk omvat meer dan groen. In een land met 
beperkte ruimte moeten wandelaars, kinderen, werk-
nemers of bewoners onbekommerd kunnen genie-
ten. Dat vraagt om kwalitatief hoogwaardig groen. 
De Enk Groen & Golf loopt hierin voorop door onze 
brede expertise op groengebied. Dit gecombineerd 
met  ons ‘traditionele’ vakmanschap op groengebied 
maakt ons zo aantrekkelijk. We willen vooruitstre-
vend en toonaangevend zijn, daarom houden we oog  
voor trends en innovaties. Ambachtelijk vakmanschap 
com bineren we daarom graag met nieuwe technieken 
en inzichten.
 

Jarenlange ervaring
De Enk kent een lange geschiedenis. Oorspronkelijk 
was het een hoveniersbedrijf, opgericht in 1958. Het 
hoveniersbedrijf is in de loop der jaren uitgegroeid 
tot een aannemersbedrijf op het gebied van ontwerp, 
aanleg en onderhoud en behoord tot de Nederlandse 
top. Voorbeelden van recent gerealiseerde projecten 
zijn de renovatie van park Berg en Bos te Apeldoorn, 
de Konings- en Koninginnetuin en Benedentuin van 
Paleis het Loo of het apen- en vogelverblijf bij Artis. Bij 
de aanleg van dit soort projecten is de leefomgeving 
belangrijk, minimale overlast tijdens de werkzaam-
heden alsmede de kennis van zowel groen als grijs. 
 

Groen en techniek in één hand 
We kennen de techniek achter het groen. Zowel voor 
bodembewerking en beplanting als voor de boven-
grondse en ondergrondse infrastructuur. Niet met ver-
schillende partijen aan tafel maar met één vertrouwde 
professional met kennis van groen én techniek in één 
hand.
 

Uw wens, ons werk 
Samen bouwen aan een prettige woon- en leef-
omgeving. Uw groenplannen maken wonen, werken 
en recreëren aangenamer. Wij maken er werk van. 
Of het gaat om tuin- en landschapsinrichting, of om  
onderhoud en beheer; voor ons is het dagelijks werk. 
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