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Een tuin om
in te leven
Je eerste kop koffie in de ochtendzon,
buiten op het terras. De kinderen die
ravotten in de tuin. Languit genieten
in je loungebank na een drukke dag
op het werk. Gezellig barbecueën
met familie of vrienden. Zomaar wat
momenten die je kunt beleven in een
tuin waarin je eindeloos weg kunt
dromen.
Je tuin is het verlengstuk van je huis. Een plek waar
je leeft en beleeft en onvergetelijke herinneringen
maakt. Maar de tuin veranderen of aanleggen is een
flinke klus. Want waar begin je? Wij helpen je graag
op weg met de nodige inspiratie. Of je nu droomt
van een moderne, klassieke of landelijke tuin; met
de gebakken sierbestrating van Vandersanden
maak je er altijd iets persoonlijks van.
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Goede balans
Door de klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extreme regenval.
Neem dit mee in het ontwerp van uw tuin. Een belangrijke tip is een goede balans tussen
groen en bestrating. Een tuin zou voor maximaal een derde verhard mogen zijn.
De rest is dan groen en/of gazon. En laat de bestrating bijvoorbeeld aflopen naar lager
gelegen groenstroken of het gazon. Hoe dan ook, door de vele voegjes tussen onze handzame
klinkers kan het water ook via de bestrating gemakkelijker zijn weg naar de bodem vinden.
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Milano

Vulcano Antica

Bolzano Antica

Iseo Antica
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Genova

Lugano Antica

Ancona Antica

Iseo Antica
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Recht of kronkelend.
Met gebakken klinkers kun je elk gewenst
patroon maken. Maak het origineel.
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Handige tips voor
het aanleggen van
oprit of terras

Vulcano Antica

Bestraten is een vak, maar als je handig
bent kan je het zeker ook zelf. Vraag wel
altijd advies aan een vakman.

•

Voor de oprit is het van belang een ondergrond van
minimaal 25 cm korrelmix/menggranulaat te creëren.
Daarop komt de straatlaag van ca. 5 cm dik. Ook deze
lagen goed aftrillen.

•

•

Na het aftrillen ga je afreien (vlak afstrijken) en vervolgens
is de ondergrond klaar om bestraat te worden.

•

Zorg dat je bij het leggen van de sierbestrating
voegen van zeker 2 mm creëert. Direct na het leggen
voeg je de bestrating in met brekerzand of voegsplit.
Herhaal tot de voegen blijvend vol zitten.

•

Denk bij het uitzetten van de bestrating goed na over
de hoogtes en het afschot in je tuin (1 cm per meter).
Zo laat je het regenwater geleidelijk naar één plek
wegstromen.
Voor het terras creëer je een zandbed van ca. 15 cm
hoog met daarop een straatlaag van ca. 5 cm. Tril elke
laag goed af.

Milano

Modena Antica
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Legverbanden
Er zijn vele mogelijkheden
om een oprit of terras aan
te leggen met gebakken
klinkers. Hiernaast geven
we een aantal ideeën voor
legverbanden.
Halfsteens

Elleboog

Blok

Keper

Cirkel

Waaier

STRENGPERS

Waalformaat

Waalformaat

Waalformaat

Dikformaat

Dikformaat

Dikformaat

Novara Antica

Verona Antica

Bergamo Antica

Afmetingen strengpers
B
H

L

Waalformaat
ca. L 204 x B 50 x H 67 mm
ca. 96 stuks per m2

Dikformaat
ca. L 204 x B 67 x H 67 mm
ca. 71 stuks per m2

Keiformaat
ca. L 200 x B 100 x H 52 mm
ca. 48 stuks per m2

Strengpers gebakken sierbestrating
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Onze collectie sierbestrating bevat twee typen klinkers. Ze zijn vernoemd naar de manier
waarop ze hun vorm krijgen voordat ze gedroogd en gebakken worden.
Strengpers sierbestrating wordt gevormd door een vacuümpers. Een doorlopende kleibalk,
de streng, wordt hierbij geëxtrudeerd. De streng wordt daarna volautomatisch versneden
in de gewenste steenmaat. Eenmaal uit de oven wordt onze strengpers sierbestrating
getrommeld. Hierdoor ontstaat het nostalgische en verweerde uiterlijk.

Ancona Antica

Waalformaat

Waalformaat

Waalformaat

Dikformaat

Dikformaat

Dikformaat

Bolzano Antica

Iseo Antica

Krachtige klinkers
Voor het bestraten van een oprit kun je met onze strengpers
stenen perfect uit de voeten. Ze zijn 52 of 67 mm hoog, keihard en
oersterk. En ze zijn zo hard gebakken dat ze het gewicht van een
auto gemakkelijk aankunnen. Zorg er wel voor dat je de fundering
onder onze stenen stevig genoeg maakt. Want spoorvorming en
verzakkingen in het straatwerk wil je liever niet.

STRENGPERS

Waalformaat

Waalformaat

Waalformaat

Dikformaat

Dikformaat

Dikformaat

Roma Antica

Vulcano Antica

Lugano Antica
Waalformaat

Rustieke look
Wij trommelen een deel van onze strengpers
klinkers (Antica) voor een rustieke en verouderde look.
Na bestrating in je tuin kunnen daarom nog enige tijd stukjes steen
afsplinteren die al los zaten door het trommelen. Dit is normaal en kan
eenvoudig weggeveegd worden.

Rovento Antica

NIEUW
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Modena Antica

Waalformaat

Waalformaat

Waalformaat

Dikformaat

Dikformaat

Dikformaat

Lucca Antica

Carbona Antica
Keiformaat

Genova

Keiformaat

Milano

VOR M BAK

Waalformaat

Waalformaat

Waalformaat

Dikformaat

Dikformaat

Dikformaat

Peraldo

Violeto

Afmetingen vormbak
B
L
H

Waalformaat
ca. L 206 x B 51 x H 85 mm
ca. 93 stuks per m2

Dikformaat
ca. L 206 x B 67 x H 85 mm
ca. 71 stuks per m2

Safino
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Vormbak gebakken sierbestrating
Vormbak klinkers maken we met een vormbakpers, denk aan een cakevorm. Hompen klei worden
volautomatisch in vormbakken geperst waarna de overtollige klei aan de bovenzijde wordt
afgestreken. Daarna worden de vormbakken omgedraaid en lossen de stenen uit de bakken.
Door de afstandhouders aan de zijkant van onze vormbakklinkers kunnen ze zeer gelijkmatig
gelegd worden. Dit levert mooi en strak straatwerk. Ideaal voor terras of oprit.

Lumino

Waalformaat

Waalformaat

Waalformaat

Dikformaat

Dikformaat

Dikformaat

Morado

Loreto

Tuintip
Denk van groot naar klein. Start met de verdeling tussen
bestrating en groen. Denk vervolgens na over het
beplantingsplan. Voeg als laatste accessoires toe.
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Loreto

Rechte lijnen
minder wateroverlast
Het assortiment vormbakstenen wordt geleverd met afstandhouders. Deze zorgen
voor mooie, rechte lijnen in het straatbeeld met een mooi regelmatig voegenpatroon
van ca. 3 mm. De afstandhouders hebben als bijkomend voordeel dat ze de
waterpasseerbaarheid vergroten. De combinatie met een waterdoorlatende
voegmortel zorgt ervoor dat onkruid geen kans krijgt.

Afstandhouders
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Ancona Antica

Stapel op je tuin
Blocco Bordano stapelblokken
Met de Blocco Bordano gebakken stapelblokken van Vandersanden maak je in
een handomdraai de mooiste borders voor je beplanting. De variatiemogelijkheden zijn oneindig. Blocco Bordano stapelblokken zijn ook ideaal voor het
creëren van muurtjes voor je verhoogde vijver.

Door te spelen met hoogteverschillen maak je je
tuin nog sfeervoller. Blocco Bordano is puur natuur,
duurzaam en staat fraai in iedere tuin.

De voordelen van Blocco Bordano
• Hoogwaardige, gebakken stapelblokken
• Oerdegelijk en gemakkelijk te reinigen
• Kleurvast en kleurecht
• Eenvoudig te verwerken met lijm, kit of specie
• Ook als hoekstuk te gebruiken
• Maatvoering: ca. 290 x 100 x 100 mm
• Ca. 34 blokken per m2
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Van de natuur, voor de natuur

Natuurlijke schoonheid
De basis van onze klinkers is rivierklei, gewonnen in de Nederlandse uiterwaarden. Dat doen
we samen met het Wereld Natuur Fonds, met veel respect voor flora en fauna. Door het
winnen van lokale rivierklei creëren we nieuwe natuur. De rivieren krijgen bovendien meer
ruimte en dat verkleint de kans op overstromingen. Onze branche wint minder klei dan
dat de rivieren afzetten. Dit prachtige natuurproduct is dan ook officieel aangemerkt als
hernieuwbare grondstof.
Duurzaam en verantwoord
• Wij voldoen aan diverse normen die onze kwaliteit en duurzaamheid onderstrepen.
• Wij zijn de enige baksteenfabrikant in Nederland met een MVO Prestatieladder certificaat.
• Gebakken klinkers zijn extreem duurzaam en gaan gemiddeld 125 jaar mee.
• Door de vele voegen helpen onze klinkers tegen wateroverlast.
• De stenen hebben een natuurlijke en altijd blijvende kleur, die met de jaren alleen maar mooier wordt.
• We investeren continu in verduurzaming zoals zonnepanelen en de meest energiezuinige oventechnieken.
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Groots in baksteen
Vandersanden is in ruim 90 jaar uitgegroeid tot het grootste baksteenproducerende
familiebedrijf van Europa. Innovatie, vakmanschap en duurzaamheid zijn de kern van
dat succes. Wij bieden producten die inspireren tot het ontwerp en de realisatie van
mooie gebouwen en huizen en aanleg van toonaangevende straten en tuinen.

Gevelbakstenen en ECO baksteenstrippen
Naast gebakken klinkers produceren we jaarlijks ruim 400 miljoen
gevelbakstenen en ECO baksteenstrippen. De gevelstenen zijn
geïmpregneerd en beschermen tegen vergipsing (witte uitslag) en
verminderen vervuiling. Zo kiest u voor langdurig mooie gevels!
Maak uw keuze uit ruim 140 kleuren in verschillende formaten.

E-Board®
E-Board® is een complete systeemoplossing bestaande uit
isolatieplaten, steenstrippen, mortellijm en andere toebehoren.
n.
Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. In combinatie
met ECO baksteenstrippen kiest u hiermee voor een mooie enn
duurzame oplossing voor langdurig mooie gevels.

Tuininspiratie
Ga naar www.vandersanden.com voor: inspirerende tuinblogs, voorbeeldtuinen,
handige ontwerptips, instructies over tuinaanleg, informatie over legverbanden en
een handige m2 rekentool.

T 088 - 088 55 55
tuin@vandersanden.com
www.vandersanden.com

Vandersanden®en E-Board® zijn geregistreerde merken van Vandersanden Group.
Gebruikmaking van deze merken is niet toegestaan, mits daarvoor officiële
autorisatie is verkregen.

