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Looppaden

in N umansdorp



Volgens deze visie ontwerpt Peter van 
der Velden Exclusieve Buitenruimtes. 
Het is ook die visie die maakt dat Peter 
graag werkt met Schellevis® beton. 
Een veelzijdig product dat zorgt voor 
harmonie in een tuinontwerp. De unieke 
uitstraling van de tegel ondersteunt 
een tuinontwerp altijd. Looppaden zijn 
functioneel maar hebben ook een 

esthetische rol. Ze versterken het groen 
in een tuin doordat ze fraaie zichtlijnen 
vormen en verschillende tuindelen, 
of zelfs binnen en buiten, met elkaar 
verbinden. Dit zien we terug in een 
tuinontwerp in Numansdorp. Daar 
heeft Peter rondom een bijzondere 
nieuwbouwvilla een net zo bijzondere 
tuin ontworpen.

“Een goed tu inontwerp  is  de opt imale  afstemming  van architectuur 

op  natuur.  De verharding  in  een tu in  verdient  de aandacht ,  maar de 

hoofdrol  i s  a l t i jd  weggelegd voor de beplant ing.”

Peter van der Velden 
Exclusieve Buitenruimtes

RUIGE WEELDE 
MET STRAKKE 
LOOPPADEN A LS 
VERBINDEND 
ELEMENT.



De villa bestaat uit drie rechthoeken die 
versprongen ten opzichte van elkaar 
liggen. In de tuin zitten bovendien 
hoogteverschillen. De kavel zelf heeft 
dus veel schuine lijnen zowel in de 
hoogte als op de oppervlakte. Dat 
vormt een vrij lijnenspel, waar Peter 
slim gebruik van gemaakt heeft in 
het tuinontwerp. De tegelpaden van 
Schellevis® verbinden de verschillende 
tuindelen met elkaar. Vanuit het huis 
vormt de cortenstalen brug een fraaie 
zichtlijn. Samen met het tuinpad en de 
terrassen geeft dit een speels effect.

 
De bewoners wilden graag een stoere, maar weelderige tuin. “Stoere materialen met een 
tikkeltje wilde beplanting waarin altijd iets te beleven valt. Zo ruig als het kan met de 
veranderende kleuren door de seizoenen heen, maar ook door de diverse fauna die het 
aantrekt.”, legt Peter uit. “Daar past de dikke robuuste tegel van Schellevis uitstekend in. 
Zowel passend bij de houten panelen in het huis als met het cortenstaal dat is verwerkt 
in het ontwerp.”
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Peter heeft bij de entree meteen een 
groots gebaar gemaakt met grote 
zwevende platen. “De steenstrips op 
de voorgevel combineren fraai met een 
betonproduct. Met niveauverschillen 
hebben we een zwevend effect weten te 
creëren. Daarnaast hebben we gespeeld 
met juist weer een kleine klinker

Aan de ene kant is in het ontwerp spanning gecreëerd, maar dat wordt wel in balans gebracht door eenheid te bewaren. En dat doe je 
met de materiaalkeuze en de variatie in kleur. Kleurverschil is bij looppaden ook praktisch handig. Bijvoorbeeld door het hoogteverschil 
te duiden met een andere kleur tegel. Dat is in het donker en schemering geen overbodige luxe. Het is een complex proces o.a. tussen 
esthetiek en het praktische of spanning en rust. Door Schellevis producten in verschillende formaten en kleuren toe te passen, behoud je 
de rust en eenheid.
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Met een 120x60 tegel is er een tuinpad 
aangelegd dat het terras met de overkapping 
verbindt. De overkapping met berging heeft 
dezelfde stijl, detaillering en ook een knik 
als het woonhuis. Allemaal gerealiseerd met 
Schellevis® producten. De buitenruimte wordt 
hierdoor een verlengstuk van de villa

“Met het assortiment betonproducten van Schellevis kan je eindeloos combineren. En ik kan 
zoveel met dit materiaal. Ik maak er zitelementen, trappen en zelfs complete muren mee. 
Door opsluitbanden plat te verwerken kan je stroken in een rechte baan, een halfsteens 
verband, een wildverband of zelfs in een visgraat leggen. Met zwevende terrassen kan ik 
daarnaast spelen met de ruimte. Dus met één soort materiaal kan je enorm variëren, terwijl 
je wel de rust en samenhang bewaart.”
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