ONTWERP . AANLEG . ONDERHOUD
WWW.DEJONGHE-TUINEN.BE

TUINEN DE JONGHE P. 4
TUINONTWERP P. 6
TUINAANLEG P. 9
TUINONDERHOUD P. 10
LANDELIJK P. 13
MODERN P. 14
STADSTUIN P. 17
TERRAS P. 18
ZWEMVIJVER P. 21
OPRIT P. 22 - 24
DAKTUIN P. 27
BEPLANTING P. 28
TUINPADEN P. 31

WWW.DEJONGHE-TUINEN.BE

3

Tuinen
De Jonghe
Welkom bij De Jonghe Tuinen.

Service en
Werkwijze

De Jonghe Tuinen is een onderdeel
van de groep De Jonghe. Daardoor

Wij ontwerpen de tuin van uw dromen.

kunnen we ook beroep doen op de

Naast het ontwerp, verzorgen we ook de

knowhow van de afdeling van de

aanleg en het onderhoud. Zo creëren we

aannemingen. Iets grotere constructies

de tuin die u voor ogen hebt.

en werken kunnen we dus ook perfect
zelf aan. Er is een uitgebreid machinepark.
Afhankelijk van de bereikbaarheid van de
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Totaalpakket
Het voordeel van onze firma is dat we de hele aanleg van uw
project zelf kunnen uitvoeren. Je zou kunnen zeggen ‘sleutel
op het hek’. We kunnen starten met een tuinontwerp en voeren
vervolgens alle werken uit in de tuin. Dit zijn de grondwerken,
rioleringswerken, verhardingen, beplantingen, zwemvijver,
aanleg gazon en verschillende constructies. Gedurende het
project is er professionele opvolging van de werkzaamheden
door onze tuinarchitecten.

werf en de grootte van het terrein wordt
passend materieel gekozen.
We hechten veel belang aan een
goede opvolging. Dit gebeurt door
onze tuinarchitecten. Ze hebben elk al
heel wat ervaring en zijn zeer gedreven
om uw project tot een goed einde te brengen.
Het aanleggen van een tuin is echt teamwork.
— Annelies De Jonghe
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bestaande
bamboe

muur 2 m hoog met
ingebouwde douche
bestaand
tuinhuis

nieuwe boom

Tuinontwerp

127

bestaande
bboom
200
zwemvijver
met filter

De eerste stap bij een renovatie of aanleg

100

stalen
structuur met
klimplanten

zitmuurtje
40

van een nieuwe tuin is het denkwerk. Wat

muur 2 m
hoog

betonplaten

verlang je van je tuin? Welke zaken wil je er
zeker in? Dacht je aan een zwemvijver, een

grove keien of
flagstones
fijn grind

strakke hagen, een prachtige solitaire boom,…

nieuwe tegels
voor terras

300

vuurplaats, een speelhoek voor de kinderen,
Je kan heel veel ideeën hebben maar niet
6

meer weten hoe je je tuin kan organiseren
en aantrekkelijk maken. Dan is het ideaal om
onze tuinarchitect er bij te roepen. Na een
intakegesprek laten wij je de prijs van een
ontwerp weten. Daarna begint het proces
waarin we er voor zullen zorgen dat al je
wensen vertaald worden in een hedendaags
plan. Door de jarenlange ervaring in het
ontwerpen en aanleggen kunnen we een
heel realistisch plan voor je opmaken.
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Tuinaanleg
We helpen je met de keuze van degelijke
en mooie materialen voor jouw project.
Uiteraard werken we ook met innoverende
producten die op de markt komen, maar
waar we in geloven omdat ze kunnen
bijdragen tot een duurzame en groene
toekomst. Water wordt in de toekomst steeds
belangrijker. Zowel waterdoorlaatbaarheid
8

als watervoorraad. Ook daar houden we
rekening mee.
Door onze uitgebreide kennis van tuinplanten
helpen we je in jouw zoektocht naar een tuin
waarin biodiversiteit een belangrijke rol
speelt. Daarbij houden we rekening met
jouw budget en drukke agenda, zodat je
het onderhoud in de tuin onder controle
kan houden. Want ontspannen in de tuin
blijft toch het belangrijkste.
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Tuin
Onderhoud
U kan onze hulp inroepen voor allerlei
taken zoals snoeien van bomen en
hagen, verticuteren van uw gazon,
wieden van uw beplantingen en
ontgroenen van uw verharding.
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Als u problemen hebt met waterplassen
op uw gazon, waterzieke gronden of
bomen die door een natte ondergrond
kapot gaan kunnen we u helpen met
onze drainjet. Daarmee passen we
verticale drainage toe.
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Landelijk
Wij zorgen er voor dat je tuin geïntegreerd
is in het landschap. Zodat je in alle rust van
je gezelschap en de omringende natuur
kan genieten.
Een mooi ontwerp zorgt ervoor dat alles
klopt en dat je wensen voor je terras,
oprit, beplanting, verlichting, zwemvijver
12

en dergelijke, allemaal mooi op elkaar zijn
afgestemd. De uitvoering gebeurt door onze
ervaren mensen met aangepast materieel.
Heb je dieren? Ook aan hen wordt gedacht.
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Modern
Een paar leuke accenten of originele
ideeën worden in je tuin verwerkt. Vooral
zorgen we er voor dat je tuin op maat van
je gezin wordt uitgewerkt en bestand is
tegen de tijd. Je terras, oprit, beplanting,
vijver, zwemvijver wordt met de grootste
aandacht uitgevoerd en gecoördineerd
door onze tuinarchitect.
14

Ook in een moderne tuin hebben
we aandacht voor de biodiversiteit.
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Stadstuin
Een ommuurde gezellige hof van Eden
maken. Ja, dat kunnen we! Een deel terras,
beplanting, misschien wel verticaal groen.
Wij kunnen je in het ontwerp een heleboel
leuke ideeën bezorgen en zorgen voor een
perfecte uitwerking.
Een klein oppervlak omtoveren in jouw
16

paradijsje waar je kan aperitieven en
genieten, dat is onze missie!
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Terras
Het terras is het drukst bezochte plekje
van de tuin. Hier geniet je samen met je
gezin of vrienden van een aperitiefje of
een heerlijke maaltijd.
18

19
Hou je het graag netjes met een vlekvrije
keramische tegel? Hou je van een stoere
look met betonplaten? Of verkies je
eerder een natuurlijk materiaal zoals
een kleiklinker of natuursteen?
Wij zijn ambassadeur van Eurodal.
Met deze stoere betonplaten
hebben we al talloze moderne
projecten gerealiseerd.

Zwemvijver
Een extra blikvanger voor je tuin
is een zwemvijver. Er zijn zo veel
voordelen aan een zwemvijver. Je
kan oneindig variëren met de vorm,
er is minder onderhoud dan bij een
zwembad, het is een natuurlijke
biotoop in je tuin, het is gezond
zwemmen in het natuurlijke water en
20

bovendien is de aanleg goedkoper
dan een zwembad. Geen twijfel
mogelijk, een zwemvijver is de
juiste investering voor je tuin. Voor
de keuze van het systeem en de
uitwerking neem je best contact
op met ons.
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Oprit
Er bestaan heel veel materialen om uw
oprit aan te leggen. We bekijken samen
met u welk materiaal geschikt is voor uw
budget en welk product bij uw woning en
tuin past. Kleiklinkers, betonstraatstenen,
megategels, beton, natuursteen, …
het gamma is eindeloos. Ook met de
voorschriften houden we rekening. Op
22

die manier kunnen we u helpen met een
waterdoorlatende verharding.
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Oprit

24
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Daktuin
Voor het aanleggen van een daktuin
neem je best een specialist onder de
arm. Er komen heel wat technische
aspecten kijken in dit verhaal. Een
verhaal dat we samen kunnen schrijven.
Ook in deze tuinen werken we je terras,
beplanting en waterelementen uit
volgens jouw wensen.
26
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Uiteraard moet de belasting van je dak
voldoende zijn om een tuin te kunnen
dragen. Dat is de eerste vereiste.
Wij leggen ons voornamelijk toe op
de intensieve daktuinen. Eens die is
aangelegd zie je geen verschil met
een gewone tuin.

Beplanting
Grote of kleine tuin? Met de juiste
beplanting wordt uw tuin sowieso
een pareltje. De juiste plantenkeuze
is belangrijk voor een optimaal resultaat.
Vraag ons advies en we werken graag
een beplantingsplan voor u uit. Brede
vakkennis, vaardigheid en vooral heel
veel liefde zorgen ervoor dat uw tuin
28

een belevenis wordt.
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Tuinpaden
Tuinpaden zijn handig in vele
opzichten. Een mooi uitgestippelde
route doorheen beplanting
vergemakkelijkt de verplaatsingen en
verhoogt mee de uitstraling van uw
tuin. De mogelijkheden zijn eindeloos:
van strak tot organisch. Het juiste
tuinpad maakt uw tuin helemaal af.
30
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