
Bij familiebedrijf Tuinen De Jonghe stroomt er groen 
bloed door de aderen. Dochter Annelies nam in 2019 de 
zaak over van haar vader Achiel en bouwde het verder 
uit tot een duurzaam tuinbedrijf met een hart voor de 
klant. Annelies haar troef is dat ze creatieve en originele 
oplossingen biedt voor elk budget. In samenspraak 
met de klant en de tuinarchitect wordt er een ontwerp 
gemaakt en worden alle mogelijkheden, van landelijk 
tot modern, samengebundeld tot een groen paradijs. 
Eentje waar je alleen maar van kan dromen. Het bedrijf 
blijft constant in beweging door de nieuwste trends 
binnen de tuinwereld op te volgen, originele concepten 
voor te stellen en duurzame oplossingen te bieden. 
Wie last heeft van keuzestress kan terecht in het recent 
aangelegde toonpark, waar je realtime alle mogelijke 
texturen en oplossingen kan ontdekken. Komt dat zien!

Van D tot Z. 

De D van De Jonghe welteverstaan. De wereld van de 
tuinarchitectuur is een mooi maar complex gegeven. 
Daarom werkt het bedrijf al jarenlang met een vaste 
equipe van gespecialiseerde tuinlovers. Springen in een 
zwemvijver, de wereld aanschouwen van op je daktuin, 
een partijtje petanque, vertoeven tussen indrukwekkende 
planten of toch maar dat gezellige terras in natuursteen. 
Met de materialen op de schouder en een waterdicht 
ontwerp wordt op zowel ambachtelijke als machinale 
wijze een -groen- stukje goud aangelegd. Hierbij wordt 

steeds gestreefd naar de afgesproken levertermijn, zodat 
je die reis in je achtertuin op tijd kan inzetten en ten volle 
kan genieten. Tuinen De Jonghe houdt de touwtjes in 
handen en volgt over de ganse lijn jouw  project op.

Een hart voor groen

Je kan er niet meer om heen: ecologie en duurzaamheid 
zwaaien de plak de laatste jaren en ook het bedrijf volgt 
deze ontwikkelingen op de voet. Daarom wordt er gewerkt 
met aandacht voor ecologische oplossingen en natuurlijke 
materialen. Zo kan je gazon en beplantingen nieuw leven 
inblazen aan de hand van ecologische verticale drainage. 
Een techniek om het water in een volledig verzadigde 
ondergrond af te leiden naar de bodem.

Mag het iets meer zijn? 

De Jonghe is ook een aannemersbedrijf. Annelies wou zich 
vooral toespitsen op tuinen en startte daarom Tuinen De 
Jonghe. Grote projecten zijn steeds een uitdaging voor het 
bedrijf, maar met een groot machinepark ter beschikking 
is er een oplossing voor elk project. Van grondwerken, 
rioleringswerken en verhardingen tot tuinaanleg en 
zwemvijvers, unieke constructies en beplantingen. Geen 
job is te klein of te groot. Grind of gras, het kan allemaal.

De Jonghe verzorgt geen tuinen, De Jonghe verwent 
mensen. Met meer dan 40 jaar ervaring kan je bij het 
bedrijf terecht voor tal van diensten om je groen geluk 
compleet te maken. Wij voelen het heerlijk frisse gras al 
onder onze voeten. Nu jij nog. 

Wij werken even graag 
voor openbare of industri-
ële bedrijven als voor par-
ticulieren. Buiten spelen is 
altijd leuk.
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TUINEN  DE JONGHE
ZIN IN EEN JOB?

Nieuwendorpe 49, 9900 Eeklo

09 344 45 45
tuinen@dejonghe.info

www.dejonghe-tuinen.be
#dejonghetuinaannemingen

Ook groene vingers en smacht je naar 
buitenwerk? Aarzel niet langer en check onze 

vacaturepagina. Ons team verwacht je!

dejonghe-tuinen.be/vacatures


