
Op de eerste zonnige dag van het jaar ontvangt 
John Groeneweg ons thuis in Rotterdam. In een 
smaakvol verbouwd pand nemen we plaats bij de 
grote ramen die een prachtig zicht geven op de 

tuin. En alhoewel het ’s nachts nog vriest ziet de 
tuin er groen en fris uit. In de verte hoor ik een 
schel geluid en John verontschuldigt zich direct: 
‘Ik ben vandaag ook nog oppasopa van Sees’. 
Trots zet hij de kleine spruit half in het zonlicht in 
de serre, zodat hij het ventje geen moment uit het 
oog hoeft te verliezen.

Gooische taferelen in Rotterdam
Geboren in Vlaardingen en opgeleid aan de Hogere 
Tuinbouwschool in Utrecht, werkt John al ruim 35 jaar 
voor zichzelf. ‘Met gepaste trots hebben we dit lustrum 
vorig jaar feestelijk gevierd! We hebben onder andere 
groot uitgepakt op de Hillegersberg Feelgood Fair. 
Niemand heeft onze presentatie over het hoofd kunnen 
zien. Op de openingsavond werd het jubileum op onze 
stand klank bijgezet door niemand minder dan Martin 
Morero. Een zeer geslaagde avond!’.
Groeneweg Tuinaanleg heeft in de loop der jaren een 
zeer diverse klantenkring opgebouwd. Vele klanten 
bevinden zich in België en ’t Gooi. Toch bevindt zo’n 
80 procent van de klanten zich in de regio Rotterdam.
Kenmerkend voor een tuin van Groeneweg is het 
groene karakter. Belangrijk is een goede verhouding 
tussen bladhoudende en bladverliezende planten. Zo 
heb je er het hele jaar plezier van! 

Investering
‘Steeds vaker worden we ook betrokken bij het ont-
werpen en aanleggen van een tuinkeuken. Dit is een 
grote toegevoegde waarde in de tuin en zorgt er nog 

meer voor dat de tuin 
een verlengstuk van 
de woonkamer wordt’. 
Voor tuinkeukens 
werkt Groeneweg 
graag samen met 
partijen als Boretti en 

Gaggenau. ‘Betrouwbare partners met kwalitatief zeer 
goede producten. Die ervaring heb ik bijvoorbeeld ook 
met Piet Opmeer van Waterstijl Zwembaden, Moretti 
als specialist in buitenverlichting en Dedon, Manutti en 
Royal Botania voor tuinmeubilair’. Als partner voor het 
onderhoud adviseert John zijn zoon Bas Groeneweg. 
Die is niet alleen actief bij particulieren, maar juist ook 
op de zakelijke markt biedt hij aantrekkelijke onder-
houdscontracten.

Groot, groter, grootst
Groene vingers heeft John altijd gehad. Als 5-jarig 
jochie hielp hij gemeentewerken al. Als ze overdag 
de Afrikaantjes hadden geplant stonden ze diezelfde 
avond nog bij John thuis in de tuin… Z’n ouders 
waren niet blij, maar wat erin zit krijg je er moeilijk uit!
Inmiddels blijft het natuurlijk niet bij Afrikaantjes, want 
volgens John zijn grote dingen belangrijk in een tuin. 
Grote tegels, het liefst van een mooie hardsteensoort 
en juist ook grote bomen. Voor bomen heeft John 
een apart adresje. Namelijk een eigen stuk grond in 
Boskoop met een unieke collectie bijzondere bomen. 
‘Ik zeg wel eens: Ook al heb ik een slechte dag, dan 
heb ik altijd nog een boom geplant!’

Onbewust pakt John een gieter en begint de prachtige 
Franse tulpen bij te schenken. ‘Ja, daar blijf je mee 

bezig. Tulpen groeien op de vaas en met name deze 
soort tulpen zoekt zo snel mogelijk contact met het 
plafond.’

Zeker ook voor u!
Steeds meer mensen raden John bij hun vrienden 
en kennissen aan. Niet in de laatste plaats omdat 
je nooit voor verrassingen komt te staan. Goede 
nazorg, garanties en het nalopen na oplevering zijn bij 
Groeneweg de gewoonste zaak van de wereld.

Voor tuinaanleg bent u bij Groeneweg aan het juiste 
adres, maar de hoofdtaak voor John is toch wel het 
herinrichten van bestaande tuinen. Het zogenaamde 
renovatiewerk. ‘Bel gerust eens om af te spreken. 
Samen kunnen we kijken of het klikt, want ik denk 
altijd graag vrijblijvend mee in de mogelijkheden’.
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Achter de schermen bij Groeneweg Tuinaanleg

‘Ook al heb ik een slechte dag, dan heb 
 ik altijd nog een boom geplant!’


