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Groeneweg...
In 35 jaar tijd heeft John Groeneweg een buiten-
gewoon goede naam opgebouwd als tuinarchitect. 
Groeneweg Tuinaanleg is tot op de dag van vandaag 
een kleine club van zeer gedreven professionals.

De stijl van Groeneweg wordt gekenmerkt door 
zijn groene tuinen, het groene karakter. Belangrijk 
is een goede verhouding tussen bladhoudende en 
bladverliezende planten. Zo heb je er het hele jaar 
plezier van!

Groeneweg heeft zich gespecialiseerd in:
Ontwerp en aanleg
Terrassen
Vijvers
Jacuzzi’s
Zwembaden
Buitenkeukens
Beregening
Verlichting

... maakt uw tuindromen betaalbaar
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Groeneweg... ... brengt uw buitenruimte tot leven
Of het nu gaat om een kaal stukje grond in de nieuw-
bouw, een bestaande tuin die u wilt veranderen, 
renoveren of een tuin waar u iets aan toe wilt voegen, 
Groeneweg is thuis in elke tuin.

Het karakter van uw huis is medebepalend voor een 
harmonieuze plantenkeuze. Belangrijk, want zo zorgt 
Groeneweg ervoor dat uw tuin twaalf maanden per 
jaar de moeite waard is!

Genieten van gezelschap, goed bereid voedsel en 
natuurlijk uw schitterende tuin; het is de ideale com-
binatie. Een tuinkeuken is dan ook een grote toege-
voegde waarde en zorgt er nog meer voor dat de tuin
nog meer een verlengstuk van de woonkamer wordt!

‘Beschouw de tuin als het open gedeelte van uw 
woonkamer’
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Groeneweg... ... op vakantie in uw eigen tuin
Met name de persoonlijke aanpak van John 
Groeneweg wordt zeer op prijs gesteld. ‘Na het 
maken van een afspraak bezoek ik de mensen thuis 
om de tuin in zijn omgeving te bekijken en bestaande 
wensen te bespreken.

Met een vervolgafspraak wordt ontwerp en prijsop-
gave besproken en begeleid met foto’s van gere-
aliseerde tuinen die op de nieuwe situatie lijken. 
Bestrating, beplanting, vormgeving en kleur; alles 
wordt zo op een duidelijke manier zichtbaar hoe de 
nieuwe tuin zal worden.

‘Dus neem gerust contact op om samen de moge-
lijkheden te bekijken voor een betaalbare tuin, met 
garantie op de aanleg. Voor een vrijblijvend ontwerp, 
inclusief kostenbegroting.’

Tip: Ook dit jaar staat Groeneweg Tuinaanleg op 
de Hillegersberg Feel Good Fair op 16, 17 en 18 
september. U bent van harte welkom om eens per-
soonlijk kennis te maken!

Groeneweg Tuinaanleg
Straatweg 148
3051 BN Rotterdam
+31 (0)10 475 06 54 
+31 (0)6 46 113 918
info@groeneweg-tuinaanleg.nl
www.groeneweg-tuinaanleg.nl


