


Warnier Exclusieve Tuinconcepten hee! zich voorgenomen
om te streven naar kwaliteit en continuïteit.

26 jaar ervaring werpt zijn vruchten af.

Wij weten dat dit zeer belangrijke factoren zijn en daar houden 
onze klanten van. Uw tuin, of dit nu een grote siertuin, een 
dakterras of een binnentuin is, ze moeten met verstand en 
ervaring beheerd worden.

Wij kunnen zeggen dat hovenieren een passie is. Getuigen zijn 
de honderden realisaties die nu onze groene omgeving vor-
men. 

De duizenden bomen en veelvoud van struiken en planten, 
geven ons een ware voldoening elke keer wij er voorbij rij den.

Het zien bloeien en groeien, het weten dat wij een deel zijn
van dat schoons dat ons omringt, gee! een fantastisch gevoel.

Henk Warnier startte zijn onderneming voor tuinonderhoud in 1984

Hij had sinds zijn kindertijd de passie om onze groene leefomgeving te koesteren, was 
dit een stukje bos of een mooi landschap, zelfs een boom die het straatbeeld bepaalde.
 
De tuin werd zo’n kwart eeuw terug eerder aanzien als een lap noodzakelijk groen bij 
een woning. Hij probeerde de passie, dat ons omringend groen meer geluk schenkt, 
over te brengen naar zijn toekomstige klanten. Met weinig middelen, zelfs geen wagen, 
ging hij zijn eerste tuinen onderhouden met de "ets.
 
Ondertussen behaalde hij het diploma tuinaannemer.
Het volgende jaar werd de eerste werknemer aanvaard.
 
Als één van de eerste ondernemers kocht hij, in 1987, een stuk grond op de nieuwe 
ambachtelijke zone ’t Walletje. Zijn echtgenote Sabine stapte mee in het bedrijf en hielp 
met de administratie.
 
Na wat sparen, werd in 1990 een loods van 200 m# gebouwd. Deze beslissing bracht op, 
want deze ruimte betekende betere opslag van planten, machines en materialen.
 
In 1992 werd dochter Delphine geboren en werd bij de loods een woonhuis en kantoor 
gebouwd. In 1995 breidt het gezin uit met dochter Iris.
 
Er kwam een serre voor het overwinteren van planten in 1996. Door te investeren in een 
modern informaticasysteem, maar ook steeds in de nieuwste technologie (was het eerste 
hoveniersbedrijf in België met een eigen website) en aangepaste en tijdsbesparende 
machines, groeide het bedrijf.
 
De organisatie ver"jnde, wat resulteerde in een kostendrukking en een betere als 
snellere service naar de klant. Nieuwe medewerkers vervoegden het team, alzo konden 
alle mogelijke omgevingswerken aangenomen worden.
 
Begin 2009 verdubbelde de bedrijfsoppervlakte door de uitbreiding met het buurpand.
Samenwerking met goede en gespecialiseerde partners en de keuze van perfecte 
leveranciers, maakt dat het team Warnier klaar staat voor de uitdagingen en de verdere 
verfraaiing van Knokke-Heist en omgeving.
 

Kunnen genieten, luieren, 
onthaasten, dankzij de 
passie van uw hovenier

Geschiedenis



Tuinaanleg bieden wij u aan in de breedste zin van het woord. 
Iedere wo ning is anders, of het nu een appartement is, een 
daktuin boven een garage of een siertuin. 

Alles oogt beter met een aangepast concept.
Durven dromen...

METAMORFOSEN
TUINCONCEPTEN



Het is belangrijk voor een goede groei, dat de grond aangepast is. Om langdurig genot te hebben 
van een terras of pad,  de voorbereiding doordacht is. Dat een afsluiting perfect recht  en stevig 
staat. Dit kan enkel door vakmensen en ervaring.

DE AANLEG MOET
PERFECT ZIJN



CONSTRUCTIES
& POORTEN
Een afsluiting, een poort een tuinhuis, alle 

vormen van constructies kunnen wij aanbieden.

TERRASSEN 
& OPRITTEN
Wij kunnen uw verhardingen in eender welk materiaal 
aanbieden. Vakkundig geplaatst. Klinkers, kasseien, platines, 
houten terrassen, natuursteen.



Een villa is pas af als er een 
perfect gazon bij ligt.

GAZONS



WATER IN
DE TUIN
Water is leven, het brengt rust en het is een bron van 
inspiratie, of het nu een zwembad is, een fontein of 
een vijver met vissen en waterlelies.



DUINTUINEN
Alles komt terug. Het bewijs: een goede eeuw 
terug had Knokke-Heist een zeer groot duinen-
landschap. Deze werd verkaveld en men bouwde 
vakantievilla’s. Nu verdwijnen ze voor het bouwen 
van meergezinswoningen. 

Er komen wel weer groene zones, doch voor grote 
bomen is er spijtig geen ruimte meer. Ook meer is 
het probleem van het zakken van de grondwater-
spiegel. Veel regenwater wordt opgevangen langs 
de wegen, parkeerplaatsen en via de daken. Zo 
krijgen beplantingen het fors moeilijk. 

Daarom is het (her)aanleggen met duintuinen een 
uitstekend alternatief. Het zijn wel imitatieduinen, 
maar goed voorbereid en met aan de Noordzee-
wind aangepaste beplantingen en grassen, krijgt 
men een mooie, onderhoudsvriendelijke en sobere 
tuin. En niet vergeten: minder onderhoud bete-
kend ook milieuvriendelijker, geen meststo$en 
noch sproeisto$en en minder afval.



HET YZERPARK
We zijn "er het Yzerpark aangelegd te hebben. De bouw van de garages startte 
in 2005, het zand werd afgegraven en tijdelijk opgeslagen. De omgevingswerken 
tussen 2007 en 2008 veranderde de omgeving met duinen tot 6 meter hoog, men 
kan de zee zien van op het hoogste punt tussen de gebouwen.

De aanleg op de betonnen plaat is gigantisch: 17.000 m% duinzand, 2.000 m% 
teelaarde, 2.100 m% drainagepuin en schelpengrind waarmee paadjes en open 
ruimtes werden gevormd. Er werden 4.000 m# kasseien geplaatst. Er staan 192 
bomen en 6.100 inheemse struiken. Werden speciaal hiervoor in pot gekweekt: 
7.200 aangepaste vaste planten en 9.000 helmgrassen.
Een gol&reker, met recuperatiestenen, maakt de verbintenis tussen het strand, 
de winkelstraat en de ingangen tot het garagecomplex in het park.

Het Labyrint is een contrast, een strak maar speels gegeven, als een hap uit het 
duinlandschap. Met vijvers en fonteinen, rusthoekjes en verborgen plekjes. Het 
wordt gevormd door 750 Taxussen, in haagvorm tussen 700 lopende meter 
arduinen boorden. De omgeving van het park werd autoluw, zodat het een grote 
speelomgeving voor kinderen geworden is. Maar ook op de vele rustbanken is 
het heerlijk verpozen, zo midden in de stad.



PASSIE VOOR KLEUR
Een natuurlijke tuin gebruikt de omgeving. Minder is meer. Een simpele kastanje 
afsluiting met veldbloemen schenkt evenzeer een onderhoudsvriendelijke tuin als een 
massief Eleagnus. Niet vergeten: groen is ook een kleur.

Lavendel Quercus Ilex Miscanthus Veldbloementuin Eleagnus & Pennisetum



DAKTUINEN
Mensen die hoger wonen of geen mogelijk heid hebben om van een 
tuin te genieten, kunnen dit perfect als wij onze kennis en ervaring 
kunnen aanbieden.

Bloembakken, houten terrassen, sfeervolle verlichting, maken dat 
men op enkele m# een klein paradijsje kan maken.

WOONERVEN 
& RESIDENTIES

Witte Duivenhoeveken Res. Casa Lena



COMMERCIËLE &
KANTOORTUINEN

RR Interieur

Waterbedrijf Architectenbureau Arcas



SIERTUINEN
MET BLOEMEN

SIERTUINEN 
MET STRAKKE LIJNEN



ONDERHOUD
Uw investering in een groene omgeving is pas geslaagd als het ook verder vakkundig 
onderhouden wordt. U geniet met volle teugen en hebt meer vrije tijd. 
Wij hebben de ervaring en vooral de passie om u dit allemaal te schenken.

De variatie van bebouwing is verrassend, daktuinen, siertuinen 
Hoe groter de wensen van de klant, hoe groter onze passie deze te vervullen



Knokke 

knokke, 
de riante tuin 
Aan de noordzee



Dit is een referentiegreep uit ons waardevolle portfolio van tuinen       die wij de voorbije jaren hebben (her)aangelegd en onderhouden... 

‘t Walletje

Andrews HotelHotel La Reserve

Complex Natiënlaan Coolman garage GB-Carrefour Res. Land van Ryen Res. Val Riant Res. Zoutegarden & Hotel Cosmipolis Res. Elysee Res. Fenella

Villa DuinbergenlaanTropicana ZeebruggeService'ats MardyckRes. Tennis House & Res. EastcourtRes. LekkerbekRes.Belle Rive & Res. St-GeorgesRes.La RenardièreRes.Henley

Res.Dormy House

Res. Casa lena I & II Res. Eden Beach Res. Estérel & Res. Zeester Res. Green Garden Res. Richmond Villa Hortensialaan Villa Tuin'uiterspad Villa Keuvelhoekstraat

Villa Zevenkote

Villa Sans SouciVilla Kragendijk

Werkhuizen RoelantsWoonerf Witte DuivenhoevekenWoonerf ErmitageVilla ZoetekenRes. QuadrololioRes. Monte CarloRes.MandarinRes.Long BeachRes.Leieland



‘t Walletje 22-24
8300 Knokke-Heist

Tel.  +32 (0) 50 61 17 14
Fax  +32 (0) 50 62 41 42
GSM  +32 (0) 475 72 86 22

info@warnier.be
www.warnier.be


