
22 Meesters in de tuin - 2021

De tuin is gelegen achter een karakteristieke 
villa uit de jaren ’20, in een lommerrijke buurt. 
‘De wens van de bewoners was een zwembad 
met poolhouse, waarbij de stijl en het karakter 
van de woning wordt behouden en samen te 
laten smelten met de tuin’, vertelt Niels in ’t 
Veen. Rondom het huis is al een aantal terras-
sen en trappen uitgevoerd in Belgisch harsteen. 
Dit natuurlijke materiaal is in de loop der tijd 
alleen maar fraaier geworden en bleef behou-
den of werd hergebruikt. ‘We hebben de tuin-
paden en deels de terrassen weer voorzien van 
oude tegels in dezelfde stijl.’ Het karakter van 
de voorzijde van de villa bleef intact, zodat het 
straatbeeld hetzelfde bleef.

Onderhoudsarme keramische terrastegel
Trivium uit Delft kreeg de opdracht voor het 
leveren van alle harde materialen en het produ-
ceren van de zwembadranden en het in verstek 
verlijmde bordes aan de voorzijde van het pool-
house. In ’t Veen: ‘We dachten aan een combi-
natie van de aanwezige vloer gecombineerd 
met een onderhoudsarme keramische tegel 
voor de terrassen, ook rondom het zwembad. 

We deden de bemonsteringen op locatie, en de 
keuze viel op een keramische terrastegel in de 
maat 80 x 40 x 2 cm, die we zelf laten maken in 
Italië. Deze tegel heeft een uniek verouderde 
rand dat is afgeleid van de originele Franse, 
Bourgondische dallen. De print van ruim twin-
tig natuurlijke nuances en de pure structuur 
van de tegel zorgen voor een eigentijds, warm 
geheel.’

Het specialisme ‘Meesters in steen’ van Trivium 
komt met deze betegeling volledig tot uitdruk-
king. De combinatie van moderne technologie 
en tegels met een gebruikte look en natuurlijk 
karakter geeft het project een heel eigen uit-
straling. ‘Het is een geweldige wellness-tuin 
onder hoge architectuur en afwerking. De mini-
malistische constructie en wandhoge beglazing 
het poolhouse zorgen voor openheid. Doe je de 
glazen schuifwanden open, dan is het helemaal 
één met de tuin.’

Het poolhouse met complete bar en haard 
is tot in de kleinste details uitgewerkt. Het 
zwembad en het poolhouse zijn voorzien van 
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de nieuwste technieken op het gebied van 
energie, evenals de meest duurzame mate-
rialen. ‘De terrassen zijn qua oppervlakte en 
comfort aan het interieur gewaagd. Voor de 
vloeren geldt ook: buiten wordt zoals binnen, 
of andersom. Steeds vaker kiest de klant ervoor 
om de keramische tegelvloer van het interieur 
door te trekken naar het terras en zelfs tot aan 
het zwembad. Uiteraard wel in een aangepaste 
dikte en met de nodige antislipeigenschappen. 
Er werd besloten om van de dezelfde terraste-
gel ook een zwembadrand te maken. Zo is het 
zwembad geïntegreerd in het terras, waardoor 
een harmonisch geheel ontstaat.’

Watersnijtechniek
Uniek is dat Trivium aan de lange zijde van de 
tegels een neus van 5 cm heeft gefabriceerd. 
‘Wij hebben middels watersnijtechniek de tegel 
eerst in verstek gesneden, waarna de randen in 
de juiste breedte werden gemaakt. En uiteraard 
vocht- en vorstbestendig aan elkaar verlijmd. 
Na uitharding hebben we de rand met een 
klein facet afgewerkt. Een voordeel is dat door 
het gebruik van een watersnijmachine niets 
van de tegel verloren is gegaan. Het secuur 

afgewerkte facet is kleiner en strakker en de 
verlijming is een stuk beter dan bij het gebruik 
van een zaagmachine.’
Een belangrijk punt was ook om de inkijk naar 
de achterliggende flats zoveel mogelijk te  
verhinderen, om zo een besloten gevoel te  
creëren. ‘Door het groen op de juiste manier 
toe te passen blokkeer je inkijk en accentueer 
je doorkijkjes om extra beleving in de tuin-
architectuur te creëren. Hendriks hoveniers 
heeft twee grote wintergroene Pinus sylvestris-
bomen strategisch geplant, zodat het zicht naar 
de flatgebouwen flink is gereduceerd.’

Een geraamte van wintergroene hagen, gazon 
en wolkhagen geven ook in de winter een warm 
en geborgen gevoel. Enkele bloemrijke vakken 
ingeplant met een cocktail van grassen en een 
explosie van bloeiende vaste planten, zorgen 
ervoor dat deze borders ieder seizoen een afwis-
selend beeld en beleving geven in de tuin.

Het terras werd door Barbara’s Garden ingericht 
als een volwaardige buitenkamer. De luxe tuin-
meubelen van Royal Botania en Tribù zijn in stijl 
gecombineerd met enkele keramische potten 

van Atelier Vierkant. Dit maakt het plaatje echt 
uniek in combinatie met het groen met enkele 
bouwkundige tuinmuurtjes, bloempotten en de 
wellness van een zwembad met buitendouche.

Exclusief assortiment
Trivium was in 2010 het eerste bedrijf in de 
Benelux dat keramische terrastegels van 2 cm 
dik importeerde. Inmiddels zijn deze tegels 
door kleurvastheid, kras- en vlekbestendigheid 
zeer populair. De leverancier uit Delft onder-
scheidt zich sinds enkele jaren met een eigen 
exclusief assortiment keramische terrastegels 
uit Italië. Deze worden direct en alleen ver-
kocht via specialisten als hoveniers, zwembad-
bouwers, ontwerpers en architecten in het 
hogere segment.

Niet alleen de kwaliteit van kleur en structuur 
van de tegels vallen in het oog, maar ook 
de maatvoering speelt een essentiële rol. Zo 
bestaat het assortiment uit tegels van 20 x 20 
cm tot XXL-afmetingen als 160 x 160 cm en 
180 x 80 cm. Diktes van de keramische tegels 
variëren nu van 1 tot 6 cm dik. Trivium kan een 
breed spectrum van projecten ‘betegelen’, of 
het gaat om een project dat wordt gerealiseerd 
met maatwerk betonnen elementen, of met de 
hand geselecteerde natuursteen kasseien of op 
maat gezeefd Frans dolomiet split, het gaat elke 
uitdaging aan.

‘Onze missie is om op een persoonlijke manier 
maatwerk en de allerbeste producten aan te 
bieden’, aldus In ’t Veen. ‘Wij willen de klanten 
achterover laten leunen, met de voeten op 
tafel, zodat we hen kunnen ontzorgen door 
onze kennis rechtstreeks vanuit de groeve of 
fabriek te delen. Trivium biedt dan ook kennis 
en service op het hoogste niveau. Wij ademen 
keramiek, natuursteen en beton en hebben met 
ons wereldwijde netwerk toegang tot duizenden 
materialen. Bovendien denken wij alleen in 
mogelijkheden én oplossingen. Wij willen onze 
klanten steeds weer nieuwe en onderscheiden-
de producten bieden, waarmee de allermooiste 
projecten worden gerealiseerd.’

Voor meer info:
www.trivium.nu
www.hendrikshoveniers.nl
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