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Reportage

De Jonghe creëert uw 
droomtuin ‘sleutel op het hek’

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 - tuinen@dejonghe.info
Wandel ook zeker eens door de uitgebreide 
website www.dejonghe-tuinen.be.

Annelies De Jonghe, sinds 2019 zaakvoerster van 
Tuinen De Jonghe, is zeker geboren met groene 
vingers. “Ik hou ervan om met levend materiaal te 
werken, creatief en artistiek aan de slag te kunnen 
gaan. Ik vond het destijds al leuk om met mijn 
vader Achiel, die meer dan veertig jaar geleden 
dit bedrijf startte, mee te gaan naar de klanten”, 
vertelt Annelies. “Nu nog hou ik van de omgang 
met de klanten en samen met een team werken 
aan een project.” En dat project kan uw droomtuin 
zijn, want sinds Annelies het bedrijf leidt, wil ze nog 
meer de kaart van de particuliere tuinaanleg 
trekken.

“Van stadstuintje tot grote landschapstuin: met ons team ontwerpen  
en realiseren we steeds een tuin volgens uw wensen en uw budget!”

Annelies is zelf tuinarchitecte en werkt al sinds 
2000 mee in het bedrijf De Jonghe. In 2019 
nam ze, samen met SMO (het bedrijf van haar 
echtgenoot Sander Mollet) de familiezaak over. 
“Dit is een mooie samenwerking tussen enerzijds 
ons tuinbedrijf en Sanders machinebouwbedrijf”, 
zegt Annelies. “Zo hebben we eigenlijk best of both 
worlds en daar kan de klant alleen maar goed bij 
varen.” De Jonghe heeft dagelijks 45 medewerkers 
in de weer, zowel in de tuinaanleg als bijvoorbeeld 
rioleringen, betonwerken in verkavelingen of 
werken op het openbaar domein. “Elk van onze 
teamleden heeft zijn of haar specialiteiten en door 
die op de juiste plaats en manier uit te spelen 
kunnen we topwerk afleveren.”

De groene vingers van Annelies en haar drang 
naar creativiteit stuwen het bedrijf nu meer dan 
voorheen richting tuinaanleg en -onderhoud bij 
particulieren. De Jonghe heeft vier tuinarchitecten 
aan de slag, waarvan Annelies er één is. Samen 
denken ze mee met de klant over hoe een 
droomtuin kan gerealiseerd worden: “We luisteren 
eerst naar wat de klant wil, graag ziet en budgettair 
mogelijk acht”, vertelt Annelies. “Doorgaans maken 
we een plaatsbezoek om te kijken wat er al is, 
met welke factoren we rekening moeten houden, 
welke grondsoort er is, hoe de tuin georiënteerd 
ligt,… Op basis van al die informatie maken we 
een (betalend) ontwerp als de klant dat wenst. 
Daarin ligt ons voorstel in grote lijnen vast met de 
locaties van bijvoorbeeld het terras, een patio, de 
eventuele zwemvijver of petanquebaan,… Dat 
ontwerp bespreken we dan opnieuw met de klant 
en verfijnen we verder met de aanduiding van de 
materialen, plantensoorten, kleuren en rekening 
houdend met de opmerkingen van de klant. We 
stoppen pas als het 100% de smaak is van de 
klant, niet eerder!”

Tuinen De Jonghe maakt ook een beplantingsplan 
waarin duidelijk de wensen van de klant vervat 
zitten: wenst die een kleurrijke tuin, met biodiversiteit, 
met veel of weinig onderhoud, een bloementapijt 
of een klavergazon,… het wordt allemaal 
meegenomen. Ook de aan- of afwezigheid van 
water speelt de laatste jaren een belangrijke rol. 
“We hebben gewoon heel veel ervaring in huis”, 
onderstreept Annelies De Jonghe. 

“Er zijn hier medewerkers die al een tijd 
meedraaien, maar we geven ook de kans aan 
jonge, creatieve mensen met nieuwe en frisse 
ideeën. Die combinatie zorgt voor een perfecte 
tuin, zoals de klant die wenst. Uiteraard speelt het 
budget een belangrijke rol, maar ook hier denken 
we mee met de klant. Indien gewenst kunnen we 
de tuinaanleg ook faseren zodat we stapsgewijs 
hun droom kunnen realiseren.” 

Annelies De Jonghe maakt er een erezaak van 
om persoonlijk met elke particuliere klant kennis te 
maken en het project mee op te volgen. Of u nu 
de trotse eigenaar bent van een klein stadstuintje 
of van een grote landschapstuin: bij Tuinen De 
Jonghe zorgen ze ervoor dat het een paradijsje 
wordt, een toevluchtsoord in lockdowntijden ook. 
Leuk is tevens dat ze bij De Jonghe uw tuin ‘sleutel-
op-het-tuinhek’ afleveren: van A tot Z wordt alles 
piekfijn door hen ontworpen en uitgevoerd.
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