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Liesbeth Köhlenberg, tuinontwerp- en adviesburo, is 
sinds 1990 ac tief in Wassenaar en om streken. 
Wij bieden wij u, mede door een uitgebreid wagen- 
en machinepark, een breed pakket van diensten aan. 
Dit pakket bestaat onder andere uit:
• het ontwerpen, adviseren en begeleiden bij 

aanvragen van eventuele vergunningen;
• het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden 

zoals: snoeien, bomen rooien, winterklaar maken 
van de tuin, onderhoud van het gazon;

• het leveren van beplanting, bollen, grond, tuinmeubels en aanverwante zaken;
• het aanleggen en maken van (sier)bestrating, schuttingen, vijvers, houten schuren, 

zandbakken en klim- en speeltoestellen.
Kortom, van grasmaaien tot en met het ontwerp en de complete aanleg van de tuin is 
mogelijk. Uiteraard worden specialisten ingeschakeld voor zeer specifieke opdrachten.

Graag maken wij met u een afspraak voor een 
eerste oriënterend gesprek, bij voorkeur in 
uw tuin. Eventueel volgt hierop een vervolgaf-
spraak en een (ontwerp met) offerte. Uw 
opdracht kan inhouden: een gedeeltelijke 
of volledige aanleg van uw tuin; gedeeltelijk 
of volledig onderhoud; 1 à 2 keer per jaar 
snoeiwerkzaamheden verrichten, zodat u 
zelf het lopende onderhoud kunt doen; het 
geven van adviezen of het maken van een 

ontwerp. In ieder ge val krijgt u maatwerk geleverd. Maar wij kunnen ook samen met u het 
(regelmatig) onderhoud van uw tuin verzorgen. Zo kan direct worden overlegd over allerlei 
zaken, waardoor een meer persoonlijke inrichting (naar uw smaak) van de tuin ontstaat. 

Bij ons, Liesbeth Köhlenberg, tuinontwerp- en adviesburo, is van belang: dat u optimaal kunt 
ge nieten van uw tuin. Dit houdt onder andere in het mooie en representatieve aanzicht, de 
specifieke keuze van planten en vooral ook het plezier om zelf in de tuin bezig te willen zijn.

U kunt ons bereiken per telefoon: 070  51 40 660 of e-mail: info @ lkohlenbergtuinen . nl.
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