Een boom is helemaal zichzelf,
maar nooit hetzelfde!
Paulus van den Berk " Bomen vormen de ziel van een golfbaan"
Auteur: Hein van lersel
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Budget

Van den Berk ziet vaak dat golf banen met een
soort jaarlijks budget werken, waarvan bomen
worden aangekocht. Dat zou voor een golfbaan een hele verstandige manier zijn om op
termijn een baan aan te kleden, als het budget
niet besta at om alles in één keer l e kopen.
Paulus van den Berk " Een ander probleem is
de j uiste boom voor bepaalde grond. In pri ncipe geldt natuurlijk dat bijna alles mogelijk is,
maar dat het gemakkelijker om met de natu ur
mee te werken, in plaats van er tegenin."
Parken & Golfbanen
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Van den Berk Boomkwekerij is vooral gespecia-
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beeld parken en golfbanen. Door zich daarin te
specialiseren is een heel breed assortiment
bomen opgebouwd op de eigen kwekerij en
heeft het bedrijf tal van toonaangeven de project en mogen verzorgen op diverse golfbane n
door heel Europa. Ook op de gehele Floriade
en specifi ek op twee inzendingen zijn vele
bomen uit St Dedenrode te bewonderen .
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