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Oprit 

in  Beek Ubbergen



De voorgevel van het huis verspringt bij de 

entree iets naar voren. Met de open structuur 

en lange en smalle raampartijen krijgt de 

entree een imposante aanblik. Deze wordt 

nog eens extra benadrukt door de oprit 

die in een lijn lijkt door te lopen met deze 

entree. Jaap Sterk vertelt dat er bij deze oprit 

bewust is gekozen voor een kleine klinker van 

Schellevis®. Gelegd in keperverband creëert 

dit niet alleen een ijzersterke constructie. 

Het zorgt ook voor een bijzondere uitstraling. 

“Al deze kleine klinkertjes bij elkaar vormen 

één tapijt dat uitvloeit vanuit de woning naar 

de straat. De strakke lijnen van de oprit gaan 

makkelijk op in de organische omgeving die 

een tuin moet zijn. Als je hier twee vierkante 

plantenbakken had geplaatst, iets wat je 

nu heel veel ziet, zou dat afbreuk doen aan 

de woning. Juist die ronde potten en keien 

benadrukken de strakke verticale belijning van 

het huis.”

Een stat ige,  vr i jstaande woning,  gebouwd in een moderne st i j l  met veel 

strakke l i jnen.  Daar hoor t  een tuin bi j  in  diezelfde moderne st i j l .  Althans 

dat  zou je wel  kunnen verwachten.  Maar Jaap Sterk Exter iors laat  z ien dat 

ju ist  het  contrast  tussen strakke l i jnen en ronde vormen zorgt  voor een 

harmonisch geheel . 
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De beplanting in deze tuin lijkt zonder patroon te zijn aangebracht. Alleen daar is 
wel heel goed over nagedacht. Het ontbreken van symmetrie en rechte rijen bomen 
of struiken, maken dat de omgeving echt wordt betrokken bij het woonhuis. Je 
zou het tegenovergestelde verwachten, maar die tuinen met rechte omlijningen en 
repeterende elementen zorgen voor een onrustig geheel.”

Aan weerszijden van de oprit is grind aangebracht. Ook dit zorgt voor een prettig 
contrast met de strakke klinker van Schellevis®. Er ontstaat een vloeiende overgang 
tussen de strakke architectuur en het grillige groen. “Grind heeft namelijk ook een 
organische structuur en de overgang naar het groen wordt hiermee vloeiender. 
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De bewoners van een villa in Beek 
Ubbergen wilden een buitenruimte die 
meer naar de leefruimte van het huis 
werd gehaald. De woonetage bevindt zich 
op de eerste verdieping van het pand. 
Het hoger gelegen terras is wel een fijne 
plek om te vertoeven, maar de afstand 
met de grote tuin was te groot. De oude 
steile trap is vervangen door grotere 
treden. Daarnaast is de veranda en het 
zwembadgedeelte iets opgehoogd. De 
tuin is hiermee een stuk toegankelijker 

“De verticale lijnen die kenmerkend zijn voor het huis, als je daar op zou voortborduren dan 
ga je repeteren. Daarmee verzwak je eigenlijk het ontwerp” legt Jaap Sterk uit. “Het terras, 
de trap, de veranda en ook het zwembad zijn strak vormgegeven, net als het huis. Dus de 
gehele routing van de tuin is heel strak, maar daarna wordt dat meteen losgelaten. Het 
gras dat glooiend de achtertuin bedekt, bomen die niet in een stramien, maar schijnbaar 
willekeurig staan. En daardoor komen die moderne elementen veel strakker en sterker uit.” 
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De signatuur van Jaap Sterk Exteriors is 
hiermee aangebracht in deze villatuin. Het 
zijn die subtiele contrasten die zorgen voor 
een harmonisch ontwerp. Om dit te realiseren 
maakt Jaap Sterk al 35 jaar veelvuldig gebruik 
van het assortiment van Schellevis®.

“Het fijne van Schellevis® is dat het makkelijk materiaal is en dat het een enorm breed 
scala aan formaten heeft. Met een beetje creativiteit zijn er eindeloos veel toepassingen te 
bedenken voor hetzelfde materiaal. We gebruiken het als zwembadrand, voor het terras of 
we maken er trappen mee. Zelfs zwevende delen zijn mogelijk door het grote formaat. De 
mogelijkheden zijn legio.”

Ook in deze tuin heeft Jaap Sterk meerdere oplossingen gerealiseerd met het assortiment 
van Schellevis®. Met de klinker in de hoofdrol. Jaap Sterk heeft hiermee een oprit 
aangelegd die functioneel en fraai is. Het hele tuinontwerp versterkt het imposante karakter 
van de woning en haar omgeving. 



Schellevis

Loswal 11

4271 BA Dussen

Nederland

+31 (0)416-39 11 47

info@schellevis.nl

www.schellevis.nl


