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Groenonderhoud
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Goed onderhouden groen speelt een belangrijke rol in de samenleving. Het zorgt voor meer  
leefbaarheid en een betere sociale samenhang, vooral in stedelijke gebieden en woonwijken. 

Goed groen haalt het beste in mensen naar boven. Houd uw kwalitatief 
hoogwaardig groen op peil met onderhoud op het gewenst kwaliteitsniveau. 

De kwaliteitsgarantie  
voor uw groenvoorziening’



 _- 

Bij de Enk Groen & Golf hebt u de keuze: 

Onderhoud volgens  
een bepaalde frequentie
In overleg bepalen we het aantal keren per jaar voor 
werkzaamheden zoals snoeien, bemesten en onkruid 
verwijderen. 

Onderhoud op beeldkwaliteit
Samen met u inventariseert de Enk Groen & Golf de  
kwaliteitseisen waar de groen- en grijsvoorzieningen  
binnen het vastgestelde budget aan moeten voldoen.   
Daarbij hanteren we de kwaliteitsniveaus uit de CROW-  
beeldcatalogus:  
A-niveau > intensief, zeer hoogwaardig
B-niveau > intensief hoogwaardig
C-niveau >  extensief, de kwaliteit blijft  

minimaal behouden
D-niveau >  zeer extensief, vergelijkbaar  

met bosplantsoen
Het hele jaar door kunt u rekenen op de afgesproken 
beeldkwaliteit. 

Deze onderhoudswerkzaamheden 
kan de Enk Groen & Golf voor u 
uitvoeren: 
> VTA-onderzoek bomen
> Controle/inspectie speeltoestellen
>  Onkruidvrij houden verharding selectief/ 

warme luchttechniek
> Onkruidvrij houden beplanting
> Scheren hagen, handmatig/machinaal
> Onderhoud gazon
> Onderhoud ecologisch grasbeheer
> Boomverzorging
> Onderzoek bestendig beheer Flora en Fauna

Voordelen: 
De Enk Groen & Golf denkt proactief met u mee om 
uw groenvoorziening op niveau te houden. Een vaste 
medewerker die persoonlijk betrokken is bij uw  
wensen is projectverantwoordelijke, zodat u steeds 
een vast aanspreekpunt heeft. 

Als dat wenselijk, bijvoorbeeld in de buurt van een  
ziekenhuis of tijdens tentamens, maken we gebruik  
van elektrisch gereedschap. Deze machines zijn 
geluidsarmer en geven minder trillingen. 

De Enk Groen & Golf kan uw project digitaliseren en 
inlezen met de Kaartviewer. U kijkt op afstand mee 
en houdt zelf de controle vanuit uw huis of werkplek. 
Met dit digitale systeem  bouwt u ook een database 
op voor de toekomst. 

Over de Enk Groen & Golf 
Bij de Enk hebben we een passie voor groen. De basis 
daarvoor werd decennia geleden al gelegd. Sindsdien 
bouwen we met veel plezier en inzet aan een solide 
bedrijf dat een goede naam hoog te houden heeft. 
Met de specifieke kennis en ervaring die we in al die 
jaren opgedaan hebben en met een duidelijke focus 
op vernieuwing en innovatie richten we ons binnen 
de groensector op ons eigen specialisme: de aanleg 
en het onderhoud van golfbanen, daktuinen – voor- 
namelijk voor multifunctioneel gebruik – en terrein-
inrichting. Ambachtelijk vakmanschap combineren 
we graag met nieuwe technieken en inzichten. 
De Enk Groen & Golf verricht alle werkzaamheden 
onder Groenkeur, ISO 9001 en VCA**. We beschikken 
over een eigen machinepark met specialistisch mate-
rieel en vakkundige machinisten. Al onze machines 
voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en 
zijn voorzien van de benodigde keuringen. 

In de omgeving van gebouwen speelt groen een belangrijke rol. Mensen waarderen de leefomgeving hoger als 
het groen voldoet aan bepaalde wensen en eisen. Met goed onderhoud van de groene en grijze inrichting van uw 
particuliere tuin, bedrijfslocatie, kantoortuin, woon- of zorgcomplex, openbare ruimte of ziekenhuisterrein houdt u 
de kwaliteit op peil. Het is een investering in de toekomst van uw onroerend goed en het behoud van de functie en 
de uitstraling van de beplanting, bestrating, waterpartijen, inrichtingsmaterialen zoals bankjes, speeltoestellen en-
zovoorts. Voor iedere klus – van nieuwbouw tot historische locatie – heeft de Enk Groen & Golf specialisten in dienst.   

Voldoet uw groenomgeving nog aan uw wensen en eisen?  



 _- 

Openbare gebouwen krijgen een upgrade met mooie, kleurrijke groenvoorzieningen.  
Met doelgericht onderhoud blijven ze tot in lengte van jaren een genot voor iedere passant. . 

In opdracht onderhouden wij het groen rondom ziekenhuizen, kantoren, overheidsgebouwen,  
winkelcentra en huurwoningen. Waar mogelijk zetten we daarbij geavanceerde apparatuur in. 

Wij werken dagelijks met ambachtelijk vakmanschap en de modernste apparatuur  
aan een schoon, fleurig en opgeruimd straatbeeld; goed voor mens en milieu. 



In de Kaartviewer, die de Enk ontwikkelde in samenwerking met Cobra, slaan we alle  
gegevens van een project digitaal op en delen ze met de opdrachtgever, inclusief logboek

Voor het onderhoud maken we steeds meer gebruik van elektrisch gereedschap.  
Deze apparaten produceren minder lawaai, stank en trillingen en zijn daardoor beter voor mens en milieu.  

Onderhoud vraagt soms om ambachtelijk handwerk. Ook daarin zijn onze vakmensen bedreven.  
De werkzaamheden stemmen we zorgvuldig af op het soort beplanting. 
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