
94 De Hovenier - 2/2021

Ebbers Groenprojecten bestaat twaalfenhalf 
jaar. Eigenaar Thijs Ebbers, die het HAS-diploma 
tuin- en landschapsmanagement heeft, startte 
na een periode van werken en wonen op 
Curaçao als deeltijd-zzp’er in Dedemsvaart. Al 
na een jaar werkte hij voltijds in zijn bedrijf. 
Inmiddels heeft Ebbers vijf medewerkers in 
dienst en is hij volop actief in het midden- en 
hogere segment. ‘We willen mooie dingen 
maken die niet standaard zijn. Tuinen met veel 
groen, vaste planten en kleur, rvs plantenbak-
ken op maat die in elke mogelijke kleur kunnen 
worden gespoten, en een sortiment met daarin 
soorten als Salvia, grassen, vaste Geranium, 
Erysimum en Calamintha – soorten die mak-
kelijk zijn in het onderhoud. Onze ontwerpen 
hebben niet echt een handtekening. Het is ons 
streven om een pakkend ontwerp te realiseren 
dat voldoet aan de wensen door goed naar de 
klant te luisteren. Dat betekent dat onze tuinen 
zowel strak als modern of landschappelijk kun-
nen zijn.’

Fan van keramiek
Ebbers is een groot voorstander van keramiek. 
‘De geijkte voordelen zijn: slijtvast, krasvast, 
makkelijk in het onderhoud en sterk. Hier gaat 
mijn voorkeur naar uit in elke bestratingssitu-
atie, mits het budget het toelaat. Leken zien het 
verschil niet tussen natuursteen en keramiek 
met een natuursteenlook. Vroeger werd er veel 
gewerkt met bijvoorbeeld spotted blue. Dat 
wordt grijs en vuil en is krasgevoelig. Keramiek 
is er nu ook in een stoere betonlook; alles is 
mogelijk. Het enige nadeel van keramiek is dat 
de hoeken soms taps toelopen, waardoor er 
water op het terras kan blijven staan als je geen 
goed afschot aanlegt. Soms zorgen wij voor 
een lijngoot, maar meestal omvatten onze tuin-
ontwerpen voldoende plantvakken of gazon 
waarin het water van het terras kan weglopen.’

Producten en service van Buiter Beton
Ebbers Groenprojecten haalt al sinds de 
oprichting van het bedrijf producten bij Buiter 
Beton. ‘Buiter Beton zit op vijf minuten van ons 
vandaan’, vertelt Ebbers. ‘ De service is prima, 
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ze denken met je mee en ze streven naar een 
grote voorraad, zelfs in deze tijd. Het voordeel 
voor ons is dat we weinig extra vierkante 
meters bestrating hoeven te bestellen voor 
eventueel zaag- of breukverlies.’

Baltramica-tegels
Bij een project in Dedemsvaart heeft Ebbers 
Groenprojecten de Baltramica-tegel uit de 
eigen lijn Terras & Trends van Buiter Beton toe-
gepast. De uitdaging was om de tuin optisch 
groter te laten lijken, waarbij de klant graag 
twee ‘tuinkamers’ wilde. De tuin moest rust 
uitstralen en een verlengstuk van de keuken 
worden.
Ebbers: ‘We hebben gebruikgemaakt van 
Baltramica-keramische tegels van 80 x 80 cm en 
palen en een vlonder van douglashout. Verder 
hebben we een pergola op maat gemaakt en 
gepoedercoate plantenbakken, ook op maat. 
We hebben hulst in blokvorm en bamboe 
geplant. De Baltramica-tegels hebben we intact 
gelaten en niet gezaagd, zodat ze allemaal even 
groot zijn en het totaalbeeld rust uitstraalt. 
Keramiek moet sowieso met een speciale zaag 
gezaagd worden; je moet er heel voorzich-
tig mee omgaan, ook tijdens het verwerken. 
Vanwege de ondergrond in dit gebied kiezen 
we eigenlijk altijd voor keramiek op beton of 
voor de 3 cm dikke uitvoering in volledig kera-
miek. In dit veenachtige gebied doen we dat 
op een vaste onderlaag van zand. We proberen 
keramische tegels altijd te leggen met een 
zuignap, al dan niet aan een kraan, om ze ver-
volgens zo min mogelijk te betreden tijdens de 
aanleg van het project. De zwarte veenachtige 
grond in deze omgeving smeert snel en dan 
worden de tegels vies.’

‘We hebben met 
één partner te 
doen en niet met 
verschillende 
fabrieken en 
onderleveranciers’

Hoveniersbedrijf Alwies Ottenschot in 
Haaksbergen is niet alleen een hoveniers-
bedrijf, maar ook een groencentrum, inclu-
sief 1800 m2 overdekte verkoopruimte en 
showterrein voor onder andere bestrating en 
kunstgras, gericht op doe-het-zelvers. Mensen 
die hier komen met een kale schets of een 
beplantingsplan krijgen advies en kunnen in 
het centrum voor tuinmaterialen alles vinden 
voor aanleg en onderhoud. Alwies Ottenschot 
is dealer van Terras & Trends.

Producten en service van Buiter Beton
Hoveniersbedrijf Alwies Ottenschot is 32 jaar 
geleden opgericht en koopt al dertig jaar bij 
Buiter Beton. ‘Hun assortiment is compleet. 

We hebben met één partner te doen en niet 
met verschillende fabrieken en onderleveran-
ciers. Ze onderhouden goede contacten met 
de fabrieken. Buiter Beton heeft een grote 
voorraad op het gigantische opslagterrein en 
de levering en nazorg zijn correct. Afspraken 
worden altijd nagekomen. Op de leverbonnen 
staat wanneer de producten geleverd worden; 
je kunt zelfs een voorkeur aangeven. Klachten 
komen zelden voor, maar áls die er zijn, staat 
er de volgende dag een vertegenwoordiger 
van Terras & Trends op de stoep om het pro-
bleem op te lossen.’ 

Modern én karakteristiek
Ottenschot heeft in Hengevelde een project 
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’t Mulligen in Oldebroek is naast een hove-
niersbedrijf ook een tuincentrum, met bomen 
in container, heesters, siergrassen, bamboe 
en vaste planten in diverse maten en soorten. 
Verder is er een eigen kwekerij van 7 hectare. 
Johan Schenk studeerde tuin- en landschaps-
inrichting aan de toenmalige hogeschool in 
Boskoop en kocht direct daarna dit bedrijf, 
dat toen nog alleen een kwekerij was. Het 
hovenierswerk – Schenks liefhebberij – en het 
tuincentrum kwamen er later bij. Schenk: ‘Onze 
hoveniers leggen allerlei soorten tuinen aan, 
van groot tot klein. Ook voeren ze onderhouds-
werkzaamheden uit. Het is de afwisseling die 
ons werk zo leuk maakt.’

Producten en service van Buiter Beton
Al meer dan dertig jaar betrekt ’t Mulligen zijn 
producten bij Buiter Beton. ‘Je kunt er heel 
veel bestellen, niet alleen bestrating. Dat is 
een groot voordeel. Ik kan alle benodigdheden 
voor een tuin daar bestellen en in één keer op 
het projectadres laten bezorgen, zoals tuinver-
lichting, stapelstenen en hout. Ze hebben de 
nieuwste producten in huis, leveren netjes en 
voorzien ons van goed advies. Bovendien is het 
prettig dat het een heel persoonlijk bedrijf is. 
Daarmee bedoel ik dat de mensen van Buiter in 
hun klantcontact graag de persoon achter het 
bedrijf willen leren kennen. Dat spreekt ons als 
familiebedrijf enorm aan.’

Project in Zeist
Bij de aanleg van een tuin in Zeist heeft 
’t Mulligen zowel gebakken Terra Antica-
klinkers als Baltramica Belgian Grey-tegels 

van 60 x 60 cm uit de Terras & Trends-lijn van 
Buiter Beton toegepast, met een waterdoor-
latende voeg. Deze GeoCeramica-tegels zijn 
voorzien van een 1 cm dikke keramische laag, 
die gebonden is aan een 3 cm dikke betonnen 
drager (Stabikorn). 
‘De tegels zijn in totaal 4 cm dik, dus een vak-
kundige hovenier kan ze prima verwerken in 
een goed verdicht zandbed. Het mooie van 
keramische tegels is de hoge kwaliteit. Ze trek-
ken ook niet veel vuil en vocht aan en ze wor-
den niet glad. Andere tegel- en steenproducten 
hebben vaak een of twee grote voordelen, 
maar keramiektegels zijn heel compleet, met 
feitelijk alleen maar voordelen.’
Schenk ondervindt geen vertraging bij het 
zagen van keramische tegels. ‘Het is een kwes-
tie van werken met goed materiaal’, lacht hij. 
‘We hebben een waterzaagtafel met een kera-
misch geluidsarm blad erop. We hebben ook 
nog een elektrische invalzaag op water met 
keramisch blad. De bijbehorende liniaal leg 
je op de keramische tegels en daar ga je dan 
langs met de invalzaag. Dat zaagt perfect. Als je 
het goede gereedschap hebt, kun je heel strak 
werken.’

uitgevoerd rond een grote eigentijdse 
schuurwoning met rieten kap. De woning is 
ingepast in het Twentse coulisselandschap 
met eikenstructuren en houtwallen. De 
zichtlijnen vanuit het huis naar de horizon 
zijn vastgehouden, waardoor de tuineigena-
ren op sommige punten wel een kilometer 
ver zicht hebben, zoals bij een natuurlijk 
overgangsbeeld van gazon naar weiland. 
De tuinarchitect van Alwies Ottenschot kon 
bij de bouw van de woning al aanschuiven 
tijdens bouwvergaderingen, wat zorgde 
voor een optimaal resultaat. De tuin heeft 
een ondergronds beregeningssysteem en 
een verlichtingsplan, allebei wifi-gestuurd. 
Niet alleen de aannemende partijen waren 
bij de aanleg betrokken, ook Landschap 
Overijssel en de plaatselijke uilenvereniging 
mochten adviezen uitbrengen voor een zo 
biodivers mogelijk geheel in de tuin. ‘Dit was 
een van onze grotere opdrachten. We leggen 
ook mooie kleine achtertuinen aan’, aldus 
Ottenschot. 

Toermalijn 
In de tuin is 800 m2 dik formaat getrom-
melde Toermalijn van Buiter Beton toege-
past, net als op het hele achtererf. ‘Die tegels 
hebben een warme uitstraling en zijn duur-
zaam; we kunnen er van alles mee maken. 
We wilden de tuin zowel een karakteristieke 
als een moderne look geven. Er liggen drie 
terrassen in de tuin met lijnafwatering, 
waarin 2 cm dikke keramische tegels van 80 
x 80 cm zijn verwerkt. Deze hebben we nat 
gezaagd op een diamantzaagtafel, net als de 
tegels voor rond de poeren van het huis. De 
tegels zijn op een drainerende onderbouw 
van puingranulaat met gestabiliseerd zand 
gelegd en gevoegd met epoxyvoegmortel 
LM Aqua tegen onkruidgroei. Dikkere tegels, 
zoals de 3 cm dikke Baltramica, kun je wel in 
geel zand leggen zonder extra stabilisatie. 
De aanleg van grote keramische tegels is dus 
vakwerk en bovendien een secuur werk; met 
een kleiner formaat tegels kun je makkelijker 
oneffenheden wegwerken.’
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