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De bewoners van de strakke, moderne woning 
wilden graag een natuurlijke tuin met orga-
nische vormen, een zwemvijver zonder vis 
en planten en een natuurlijke vijver met vis 
en planten. Hoveniersbedrijf Tuinhelden uit 
het nabijgelegen Helden is gespecialiseerd in 
vijvers. Van Eijk: ‘In de tuin zijn er wat hoogte-
verschillen. Deze hebben we opgevangen met 
betonnen Ebema Stone&Style-traptreden. Voor 
zwemvijvers kiezen wij altijd beton en geen 
natuursteen of folie. Met beton houd je grip, 
het wordt amper glad en er blijft minder aan-
slag op zitten.’ Er gaat een trap de zwemvijver 
in en er is ook een korte trap aangelegd voor 
het hoogteverschil tussen het terras en de rest 
van de tuin.

Zwaar beton
Voor de trappen koos Van Eijk voor de 
Megatrap Carreau van Ebema Stone&Style, 
kleurvariant Arduna. De treden zijn lever-
baar in een lengte van 50 of 100 cm en er is 
keuze uit vijf kleurtinten. Het terras bestaat 
uit Megategels Carreau uit dezelfde lijn, met 

afmetingen van 120 bij 80 bij 6 cm. Tuinhelden 
kiest vaker voor Ebema Stone&Style: ‘De beton-
nen producten zijn van een goede kwaliteit. 
De tegel is een vrij strak en modern uitgevoerd 
met een minimale facetrand, zodat er heel 
weinig ruimte tussen de tegels overblijft met 
smalle voegen.’

Keienrand voor natuurlijke beleving
Tuinhelden kreeg bij deze opdracht eigenlijk 
te maken met twee overgangen: de overgang 
van een rechtlijnige, moderne woning met dito 
terras naar een natuurlijke tuin, en het hoogte-
verschil van 60 cm dat overwonnen moest wor-
den. Voor de hoogte werden Carreau-trappen 
aangelegd; voor het benadrukken van de orga-
nische vormen en een duidelijke afscheiding 
werden er maaskeien gelegd langs de zwemvij-
ver, die is aangelegd met Ecolan-folie.
Om de vijvers heen staat natuurlijk ogende 
beplanting met hoogte- en kleurverschillen, 
zodat de gebruiker vanuit de zwemvijver eerst 
de keienrand ziet, met daarachter de beplan-
ting. Om de vijvers heen lopen diverse grind-
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paden. ‘Wij gebruiken altijd gebroken grind. 
Dat ligt na een jaar, soms twee jaar, stabiel vast. 
Daarom gebruiken wij geen honingraatplaten 
onder grind; dat is niet nodig. De verlichting in 
de tuin werkt op 220 V en komt van Franssen 
Verlichting.’

Ebema België
De Ebema Stone&Style-materialen zijn volgens 
Van Eijk in Nederland goed te verkrijgen en 
via meerdere steenhandelaren te bestellen. 
Marketingmanager Herwig Dessers van Ebema: 
‘De grote en hoogwaardige producten kun-
nen ver reizen voordat de transportprijs een 
te grote impact heeft op de verkoopprijs. Toch 
hebben we in het noorden van Nederland nog 
niet zoveel handelaren die onze producten dis-
tribueren.’ Van Eijk: ‘Wij vinden de kwaliteit van 
de betonproducten van Ebema Stone&Style 
beter dan de Nederlandse producten die we 
kennen. De hoeveelheid cement per kuub 
beton is hoger. Leg twee waalformaatjes van 6 
cm in je handen, dan voel je dat die van Ebema 
Stone&Style zwaarder is. De producten van 
Ebema zijn dan ook iets duurder.’

Decennia beton
Dessers: ‘De producten waar Roel van Eijk 
voor koos, komen uit onze collectie Ebema 
Stone&Style. Onder deze naam verkopen wij 
al meer dan 25 jaar betonnen producten en in 
België zijn wij marktleider. We zijn bekend van 
de megategel van 1 bij 1 m. Deze hebben wij 
als eerste gecommercialiseerd. We zoeken altijd 
naar esthetische oplossingen voor een stijlvolle 
tuin. Beton is eigenlijk een heel flexibel materi-
aal; ook qua afwerking kun je er veel mee doen. 

We produceren dan ook van alles, op aanvraag 
van architecten en hoveniers.
Ebema Stone&Style biedt een compleet 
gamma. Kies je voor een specifieke tegel, dan 
hebben we ook betonstraatstenen, palissa-
des en traptreden in die stijl. Met beton is dit 
eenvoudiger te realiseren dan met keramisch. 
Beton past goed bij eigentijdse woningen.’

Waterpasserende oplossingen
‘We willen ook slimmer beton. Zonder de 
luxe van beton op te geven, ontwikkelen we 
mogelijkheden om wateroverlast te voorkomen 
en het water in de grond te laten infiltreren. 
Daarvoor hebben we diverse waterpasserende 
oplossingen ontwikkeld. Wij noemen het water-
passerend, omdat het beton niet waterdoorla-
tend is. Deze tegels hebben bijvoorbeeld een 
brede voeg of een open ruimte, zodat het water 
weg kan. En dan wel op een esthetische manier. 
We verkopen deze oplossingen al heel lang; 
iedereen kent wel de grasbetontegel. Sinds 
een jaar of tien gaat Ebema hier creatiever mee 
om en hebben we uiteenlopende stijlvolle 
waterpasserende tegels ontwikkeld. In België 
is hiervoor veel belangstelling.’ Van Eijk: ‘Ik heb 
het idee dat hier in België meer belangstelling 
voor is dan in Nederland, misschien vanwege 
de regelgeving in België. Ik heb zelf weleens 
de Aviena Circle toegepast in een tuin, vooral 
omdat het zo mooi is!’
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