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Tuin- en landschapsarchitect Filip Goossens legt zich sinds 1999 toe
op het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van privé- en bedrijfstuinen.

Filip Goossens : “De tuin wordt steeds meer een verlengstuk van de woning,
een extra kamer waar genieten centraal staat, alleen of met gasten.” TUINARCHITECTUUR

Ons team is gespecialiseerd in het ontwerpen, plannen en uitvoeren van totaalprojecten.
Een vlotte opeenvolging van alle onderdelen wordt daardoor gegarandeerd.
Hiervoor maken wij graag een gratis prijsofferte.
Zowel particulieren als bedrijven, kantoren, bouwfirma’s, scholen, ...
vinden de weg naar ons bedrijf.

Onze firma heeft 3 pijlers : • leveren van kwaliteit, hoge afwerkingsgraad
 • stipte afspraken voor uitvoering
 • service en garantie na beëindigen werken

Wij bieden een totaalpakket aan van alles wat met de buitenomgeving te maken heeft.
Al deze werken worden uitgevoerd door onze eigen mensen :

AANLEG
ROOIINGSWERKEN
GRONDWERKEN
BEMESTINGSWERKEN
SCHORS AANBRENGEN
DRAINAGE VAN NATTE PERCELEN
DRAADAFLUITING
HOUTEN SCHERMEN, E.A.
PLAATSEN GRASMATTEN
ZAAIEN GAZON
RIOLERINGSWERKEN
PLAATSEN KEERWANDEN

VERHARDINGEN :
PADEN, OPRITTEN,
TERRASSEN, PARKINGS,...
IN DIVERSE MATERIALEN :
kleiklinkers, betonklinkers,
gepolierde betontegels,
hardhouten terrassen,
natuursteen zoals kassei, platinnes,
keramische tegels,
arduintegels, gekloven arduin,...
diverse soorten grind,
grasdallen in beton, kunststof,
eventueel met voorbegroeide tegels

TUINVERLICHTING
(ZWEM)VIJVERS
EN WATERELEMENTEN
PLANTBAKKEN
PREFAB AFSLUITINGSMUREN

AANLEG VOOR DE KMO
 

ONDERHOUD
Eenmalige onderhoudsbeurten
Onderhoudscontracten



 

TUINAANLEG
Filip Goossens : “Opteer voor kwaliteitsvolle, duurzame materialen.
De grote structuur moet van het begin af aan goed zitten.”

VERHARDINGEN (opritten, terrassen, paden) :

kleiklinkers

kasseien

natuursteen

keramische tegels

betonklinkers



 

TUINAANLEG

Filip Goossens : “Ik raad aan om bij de aanleg van uw tuin een visie op langere
termijn uit te werken. Plant niet té veel struiken en bomen. Kies eventueel
voor een al iets grotere plant, zodat het eindresultaat al meer in zicht komt.”

AANPLANTINGEN
GAZON



 

TUINAANLEG

Filip Goossens : “We brengen nog altijd het grootste gedeelte van onze tijd
binnenshuis door. De beleving van de tuin kan ook ‘s avonds verdergaan
door een aangepaste accentverlichting.”

VERLICHTING
AFSLUITINGEN



 

TUINAANLEG

Filip Goossens : “Een waterelement in de tuin verhoogt de zin om buiten te
gaan zitten. Wie geen plaats heeft voor een zwembad of (zwem)vijver,
kan bijvoorbeeld opteren voor een muurwaterval of watertafel.”

TOTAALPROJECTEN
Waterelementen
Bloembakken
Prefab afsluitingsmuren



 

TUINONDERHOUD

Filip Goossens : “Na de aanleg is ook opvolging nodig. Een tuin moet immers
nog groeien. Een juist onderhoud is van groot belang om de vooropgestelde
visie te behalen.”

PARTICULIEREN
BEDRIJVEN



 

OMGEVINGSWERKEN

Filip Goossens : “Bedrijfs- en omgevingsaanleg vergt ook een specifieke aanpak.
Als uw bedrijf de juiste uitstraling heeft, kan dit immers tot betere resultaten 
leiden.”

LEVERANCIER DEKOWOOD HOUTSNIPPERS
BETONPLATEN
AFSLUITINGEN



Boekweithofstraat 20 - 9120 Haasdonk
Tel. 0476 87 86 28 - Fax 03 755 16 75

e-mail : info@filipgoossens.be

www.filipgoossens.be


