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Groeneweg

Ons 35-jarig jubileum is de aanleiding geweest voor 

het maken van de volgende foto’s. Hierin willen wij in 

vogelvlucht laten zien hoe Groeneweg u kan helpen bij 

het inrichten van uw tuin. Of het nu gaat om een kaal 

stukje grond in de nieuwbouw, een bestaande tuin die u 

wilt veranderen of een tuin waar u iets aan wilt toevoegen, 

Groeneweg is thuis in elke tuin.

Succes daarbij is zeker niet afhankelijk van een 

goedgevulde portemonnee, maar veel meer van een 

goed gevoel voor kleur, combinatie en vorm, kennis van 

materialen en een juiste plantenkeus.

Misschien overweegt u op dit moment een goede 

tuinarchitect in te schakelen, Groeneweg bijvoorbeeld. 

Groeneweg is met zijn zes personeelsleden een klein bedrijf 

met alle voordelen van dien. Zo heeft u vanaf het eerste 

gesprek maar met één persoon te maken, John Groeneweg 

zelf, die ook voortdurend aanwezig is bij de uitvoering van 

zijn ontwerp.

Als u een afspraak met ons wilt maken, dan kunt u 

ons bellen. Wij komen graag bij u langs om eens van 

gedachten te wisselen. Wij kunnen dan geheel vrijblijvend 

een ontwerp voor u maken, met daarbij een degelijke 

kostenbegroting afgestemd op uw budget.

Telefoon (010) 475 06 54
Mobiel 06 - 46 11 39 18

Uw tuinspecialist maakt van uw droom 
een betaalbare werkelijkheid.

❦

Het karakter van uw huis is 
mede bepalend voor een 
harmonieuze plantenkeuze

Een tuin is twaalf maanden 
per jaar de moeite waard

35 jaar



G
Een bedrijfstuin: 
de verzorgde eerste indruk

❦

Groeneweg heeft in 
zijn 35-jarig bestaan 
een grote variëteit 
aan tuinen gerealiseerd



Beschouw de tuin als het open 
gedeelte van uw woonkamer

Telefoon (010) 475 06 54
Mobiel 06 - 46 11 39 18

E-mail johngroeneweg@hotmail.com
www.groeneweg-tuinaanleg.nl

Groeneweg

❦

Een prieeltje beschut u 
tegen zon, wind en regen TDe buitenkeuken is de ideale plaats waar 

eten samen genieten wordt. Genieten van 

gezelschap, goed bereid voedsel en natuurlijk 

uw schitterende tuin. Hier kunt u de alledaagse 

beslommeringen in alle rust van u afschudden.

tuinkeukens


