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Voor een gesprek over uw tuindromen, een eerste ontwerp of een offerte kan u
contact opnemen met het team van Annelies De Jonghe, Nieuwendorpe 49 te Eeklo
(09 344 45 45 of tuinen@dejonghe.info).
Wandel ook zeker eens door de uitgebreide website www.dejonghe-tuinen.be.

“ Door de juiste keuze van kleuren  
 en materialen heb ik geprobeerd om  
 het zuiden naar Eeklo te halen.”

We kunnen blijven praten over plannen, tekenin-
gen, ontwerpen en materialen, maar je ziet het 
ingrijpende werk van Tuinen De Jonghe eigenlijk 
het best bij een bezoek aan een pas opnieuw aan-
gelegde tuin. Annelies De Jonghe neemt ons mee 
naar een bestaande tuin in de Kriekmoerstraat in 
Eeklo waar de bewoners, een koppel prille vijftigers, 
een volledige en grondige renovatie wensten. “Het 
koppel gaat heel graag op reis en bracht van die 
reizen vaak exotische planten mee, die ze in hun 
tuin plaatsten. Ze vroegen om die planten, waar-
aan ze mooie herinneringen hebben, zeker mee te 
nemen in het ontwerp van hun belevingstuin. Het 
bestaande oude zwembad mocht omgevormd 
worden tot een zwemvijver met lavafilter.”

De opdracht was dus het creëren van een bele-
vingstuin, zonder gazon, maar met diverse zithoe-
ken, waar het leuk toeven is met vrienden of familie, 
waar de barbecue kan worden aangestoken en 
waar je op elk moment van de dag kunt genieten 
van het zonnetje of verpozen in de schaduw. “Dit 
was een uitdagende opdracht”, bevestigt Anne-
lies De Jonghe. “Tijdens mijn verkennende gesprek 
met de eigenaars voelde ik onmiddellijk waar hun 
wensen naar uit gingen. Er moest geen gazon 
aangelegd worden, eerder kozen ze voor gezellige 
hoekjes. Ze wensten ook geen vaste stijl, maar wat 
werd aangelegd en gecreëerd moest passen bij 
de exotische planten. Dit was ook bijzonder omdat 
ik normaal bij een opdracht te horen krijg dat er zo 
weinig mogelijk onderhoud moet zijn, terwijl ze hier 
echt wel groene vingers hadden.”
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Reportage

Tuinen De Jonghe
brengt het zuiden
naar hier

Na het eerste uitgebreide gesprek begint Annelies 
aan de inventarisatie van wat er in de tuin aanwe-
zig is. Ze doet dat uiteraard ter plaatse, tegelijk kan 
ze de ruimte even voelen en peilen naar de mo-
gelijkheden. “Ik probeer altijd van nul te beginnen, 
vertrekken van een blanco blad”, verrast Annelies. 
“Doorgaans levert dat onverwachte suggesties op 
waarvan de klant toegeeft dat hij daar nog niet 
aan had gedacht. Dat is voor mij de grootste vol-
doening en uitdaging: de mensen verrassen. Uiter-
aard moet ook alles technisch haalbaar en uitvoer-
baar zijn, daar houd ik ook rekening mee tijdens 
mijn plaatsbezoek.”

Het denk- en ontwerpwerk van Annelies De Jonghe 
resulteerde in de tuin in de Kriekmoerstraat in ver-
schillende leuke locaties. Er werden ook hoeken 
van de tuin gebruikt die tot dusver geen enkele rol 
speelden maar nu een aangename troef blijken. 
Zo werd een zitpatio met een houten wand (voor 
de privacy) ontworpen, er is een schaduwplek met 
pergola en een terras met een hangmat, de zwem-
vijver wordt afgeboord met betonnen zitbanken 
van waarop je met de voetjes in het water kan zit-
ten,… “Ik koos voor betonplaten en flagstones”, zegt 
Annelies. “Ik koos ook voor planten die de droogte 
goed verdragen, in combinatie met de eigen exo-
tische planten. Door de juiste keuze van kleuren en 
materialen heb ik geprobeerd om het zuiden naar 
Eeklo te halen.”

Bij Tuinen De Jonghe in 
Nieuwendorpe (Eeklo) wordt alles 

in het werk gezet om uw droomtuin 
‘sleutel op het hek’ te realiseren. Hiervoor 
telt het team vier tuinarchitecten, waar 
zaakvoerster Annelies De Jonghe er één 
van is. Samen denken ze mee met de 

klant, doen ze suggesties en maken ze 
ontwerpen. Het uiteindelijke doel is 

steeds de droomtuin van de klant.

U bent ook welkom op zondag 12 september (10-12 uur) op de workshop van Tuinen De Jonghe voor mensen  
die zelf hun pluktuin willen aanleggen. Alle informatie op onze Instagram en Facebookpagina.


