Aarde, lucht, water en vuur. Vier natuurelementen die een
voorname rol spelen in elke tuin ontworpen en aangelegd
door Tuinen Dhaenens. Elke tuin die ze opleveren, is een
waar kunstwerk. De sfeer die er heerst, is niet iets wat je kan
uitleggen in woorden. Je moet het simpelweg voelen.

Gezegend met natuurtalenten

15 jaar opgebouwde knowhow maakt van hen de
tuinaannemer bij uitstek. Hun specialiteit? Creatieve
tuinprojecten. In hun totaliteit, want ze starten bij
een ontwerp, leggen de tuin aan en verzorgen ook nog
eens het onderhoud van elk stukje groen. Van gazon
en beplanting tot en met verharding, grondwerken
en zelfs zwemvijvers en tuinverlichting. Ze doen en
kunnen het allemaal.
Geert Dhaenens is zaakvoerder. Ook zijn twee zonen
staan klaar om mee in de zaak te stappen. De toekomst
van Tuinen Dhaenens is verzekerd. Hun team bestaat
uit specialisten die elk een krak in hun vak zijn en hun
discipline met kennis en passie uitvoeren. Ontwerp
vereist nu eenmaal andere skills dan aanleg, en aanleg
op zich weer andere vaardigheden dan onderhoud.

Een harmonieuze oase van groen

Creatief tuinontwerp met een extra dimensie, zo
omschrijven ze zelf wat ze doen. En dat blijkt ook uit
elke tuin die ze ontwerpen en aanleggen. Esthetiek is
in balans met functionaliteit. Geert Dhaenens: “Wij
creëren een atmosfeer waarin natuur en mens elkaar
vinden en aanvullen. Een tuin moet in principe het
verlengde zijn van jezelf en van je huis. Alles moet in
perfecte harmonie zijn.”
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Hun tuinontwerpen zijn dan ook meer dan wat simpele
lijntjes op papier. Ze gaan ver, heel ver. Elk ontwerp
bestaat uit een verhardingsplan, beplantingsplan,
verlichtingsplan en aanduidingen voor nutsleidingen.
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Grondig vooronderzoek

De aanleg van jouw tuin gebeurt volgens de regels van
de kunst: met uiterste precisie en afwerking tot in de
minuscuulste details. Volgens hun filosofie moet jouw

“Een tuin vergt enig geduld. Je kan je tuin pas
écht een tuin noemen na zo’n twee à drie jaar.
Dan heeft de beplanting de tijd gekregen om te
groeien en bloeien en kan je je tuin in vol ornaat
aanschouwen.”

tuin niet enkel mooi ogen in het begin, hij moet doorheen de jaren er ook
prachtig blijven uitzien. En dat kan enkel als je op voorhand een grondig
bodemonderzoek uitvoert. Door hun expertise met bodemkunde, stellen
ze enkel beplanting voor waarvan ze zeker zijn dat ze goed zal aarden in
jouw grond. Het visuele aspect gaat altijd gepaard met het plantkundige.
De vijf jaar garantie die ze bieden op planten, verhardingen en
verlichting getuigt van hun pure overtuiging in hun eigen aanleg.

Op het ritme van de seizoenen

Hun groene vingers nemen ook het onderhoud van je tuin van jou over.
Ze beschouwen het als de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
klant en henzelf om ervoor te zorgen dat het initiële tuinontwerp intact
blijft en zelfs nog versterkt wordt door periodiek onderhoud. Vandaar dat
ze met onderhoudspakketten werken. Drie feiten liggen vast: het budget,
de frequentie waarmee ze langskomen en dat jij ongetwijfeld zult kunnen
genieten van een onberispelijke tuin. “Onze tuinmannen vertroetelen je
tuin als het ware, met de nodige passie en vakkennis, op het ritme van de
seizoenen,” vult Geert Dhaenens aan.
Het goede behoud van planten nemen ze absoluut ter harte. Als een
bepaald gewas met ziektes te kampen krijgt, weten ze dan ook hoe ze die
moeten bestrijden.

Een tuin tot in de perfectie

Bij Tuinen Dhaenens kies je voor een breed uit- en afgewerkt
totaalproject. Je gelooft in hen als partner voor je tuin, net zoals je gelooft
in een partner voor de inrichting van je huis. Hoe groot jouw tuin ook
is, maakt hen eigenlijk helemaal niet uit. Een gezellig stadstuintje of een
grote landelijke tuin, iets strakker en moderner of een kasteeltuin. Het
is de filosofie erachter die telt. Een tuin die inspireert en intrigeert.
Een tuin die tot leven komt. Daarvoor moet je bij Tuinen Dhaenens zijn.

Tuinen Dhaenens
Arisdonkstraatje 6
9950 Waarschoot
+32 (0)9 377 95 59
info@tuinen-dhaenens.be
www.tuinen-dhaenens.be
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De charme van een
gepersonaliseerde tuin
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