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Bosch werkt graag met de halfverharding 
Achterhoeks padvast: ‘Het is een fijn product 
met een mooie natuurlijke uitstraling. Grind 
kan soms wat kitsch zijn, maar Achterhoeks 
padvast niet. De toepasbaarheid is ook breed. 
Je kunt het verwerken op een eenvoudig kar-
respoor, maar ook hier bij een high-end project 
komt het tot zijn recht.’

Beplanting
De tuin ligt in een bosachtige omgeving op 
een oude IJsselduin direct aan de IJssel in 
het Gelderse Gorssel. Qua beplanting is er 
gekozen voor grote taxuswolken bij de entree, 
diverse meerstammige bomen, Prunus ‘The 
Bride’ en Parrotia persica, en massieve grote 

Rhododendron ‘Catawbiense Grandiflorum’. 
Verder is de tuin aangekleed met een kleurrijke 
border met de prairiebeplanting Zumba van 
Lageschaar. Deze beplanting bestaat onder 
ander uit Helianthemum, Echinacea, Origanum, 
Achillea, Gaura en lagere siergrassen. Bosch: ‘De 
vasteplantenconcepten van Lageschaar zijn fijn 
om mee te werken; er is goed over nagedacht. 
Je hebt het hele seizoen door kleur en mooie 
texturen. Het is net een wild bloemenboeket. 
Enkele grote monoborders met Carex zorgen 
als tegenhanger voor rust en eenvoud.’ Hoewel 
wij vinden dat de tuin er al prachtig bij ligt, laat 
de perfectionistische Bosch weten dat de tuin 
op het fotomoment nog nét niet af is. ‘Op de 
foto’s zie je nog wel wat onkruid.’

‘De klant moest er wel van overtuigd worden dat beton ook een luxe uitstraling kan hebben’

In het Gelderse Gorssel heeft hovenier en 

tuinontwerper Michiel Bosch prachtig werk 

geleverd. Via een meanderende oprijlaan door 

het bos kom je bij een strakke moderne woning 

terecht. De entree is indrukwekkend door de 

maatwerk-betontrappen van Ebema, Megas-

mooth. Zeker in combinatie met de natuurlijke 

look van het Achterhoeks padvast van de 

parkeerplaats en oprijlaan werkt het geheel 

verrassend goed.
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Betonnen overtuiging
Accountmanager Gijs Gooren van Ebema is net 
zoals ons enthousiast over het project: ‘Hier zie 
je wat een goed ontwerp en perfectionistische 
uitvoering kunnen doen. Met Michiel hebben 
we de details afgestemd van onze op maat 
geproduceerde Megasmooth-betontegels. Het 
resultaat is gaaf om te zien.’ Bosch: ‘Ik moest de 
opdrachtgevers er in eerste instantie wel even 
van overtuigen om te kiezen voor beton. Het 
klinkt toch een stuk minder chic dan natuur-
steen of keramiek. Maar toen ik ze de uitstraling 
van de Smooth-collectie liet zien, waren ze om. 
Inmiddels zijn ze heel blij met hun keuze.’

PROJECTINFO
Ontwerp woning:   Maas Architecten
Ontwerp en aanleg tuin:  Detuinenvanbosch
Verharding:   Ebema
Halfverharding:   Hardeman Zand- en Grindhandel
Meerstammige bomen:  Van den Berk
Beplanting:   prairiebeplanting Zumba van Lageschaar

Michiel Bosch

‘Je hebt het hele seizoen door kleur 
en mooie texturen. Het is net een 
wild bloemenboeket’
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Megasmooth-betontegels van Ebema


