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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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Scan de QR-code  
en laat je inspireren 

door meer  
referenties. 3



De voordelen van 
gebakken sierbestrating
Gebakken sierbestrating in de tuin heeft veel voordelen. Of je nu 
voor waaltjes of een ander formaat gaat, de mogelijkheden zijn 
ongekend. Gebakken klinkers hebben een warme uitstraling, gaan 
lang mee en zijn ook nog eens milieuvriendelijk.
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Een warme 
natuurlijke 
uitstraling
Baksteen is een oer-Hollands product. 
Dit natuurlijke bouwmateriaal wordt 
van oudsher geproduceerd in de 
steenfabrieken langs de grote rivieren 
in ons land. Je vindt gebakken klinkers 
in alle gezellige dorpscentra en 
binnensteden. Daarom geeft gebakken 
sierbestrating in de tuin meteen een 
vertrouwd gevoel. Welke tuinstijl je ook 
kiest, de warme kleuren en natuurlijke 
uitstraling van gebakken klinkers zorgen 
voor een authentieke sfeer.

Geef je creativiteit 
de ruimte 
Het handzame formaat van gebakken 
klinkers zorgt voor oneindig veel 
mogelijkheden voor je tuinontwerp.  
Je kunt kiezen voor een traditioneel 
legverband, of voor speelse ronde vormen. 
Het gevarieerde kleurenaanbod maakt  
nog meer variatie mogelijk. Wissel donkere 
kleuren af met lichte, of leg een vrolijk 
patroon aan. Hou je het liever wat rustiger? 
Ga dan voor een egale bestrating, of een 
subtiele kleurenmix. Op deze manier creëer 
je de juiste sfeer voor elk type tuin; strak en 
modern, klassiek of natuurlijk. 

Weinig onderhoud
Een oprit, tuinpad of terras van gebakken sierbestrating vraagt 

maar weinig onderhoud. Vuil, mos en algen hechten zich moeilijk. 
Groene aanslag is er dus nauwelijks. Zijn ze toch vuil geworden? 
Met wat water en een bezem veeg je de stenen schoon. En met 

wat nieuw voegzand of -split is je tuinbestrating 
weer als nieuw.  

Lees meer over  
de uitstraling van 

de klinkers.
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Puur natuur in je tuin, je ziet het steeds 
vaker. Dat moet ook wel, want met de 
biodiversiteit gaat het niet zo goed. 
Biodiversiteit is de samenwerking tussen 
insecten, schimmels, planten, bacteriën 
en dieren. Met z’n allen zorgen ze voor de 
balans die de natuur gezond houdt. Samen 
met Vandersanden heet je ze welkom in 
een duurzame tuin vol leven. 

Groener met NL Greenlabel 
Vandersanden heeft hart voor een duurzame wereld.  
We willen de meest duurzame baksteenfabrikant worden. 
Daarom zijn we officieel partner van NL Greenlabel, een 
netwerk waarin bedrijven en overheden samenwerken aan een 
duurzame leefomgeving. TV-tuinman en mede-oprichter van 
NL Greenlabel Lodewijk Hoekstra: “Met onze onafhankelijke 
labels voor duurzaamheid kunnen we meten hoe ecologisch, 
klimaatadaptief en groen onze leefomgeving is.” 

Tuinen, planten en meer 
NL Greenlabel heeft labels voor tuinen, planten en hele 
gebieden als woonwijken, maar ook voor producten en 
materialen. Lodewijk: “Daardoor weet je precies wat de 
omgeving concreet bijdraagt aan de gezondheid van mens, 
dier en natuur. We brengen de duurzaamheid van elk 
onderdeel van de omgeving in kaart. Daarvoor werken we 
bijvoorbeeld veel samen met bedrijven en gemeenten die de 
biodiversiteit willen verbeteren.” 

Duurzaam tuinieren 

Laat je tuin weer leven!

© Greenworldmedia

© Greenworldmedia
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Scan de QR-code  
om het paspoort 

te bekijken.

Verander je keurig  
aangeharkte tuin in natuur.

Lodewijk Hoekstra  
van NL Greenlabel 

Groenste tuinbestrating 
NL Greenlabel keek ook naar de duurzaamheid van onze 
sierbestrating voor tuinen. De totale levensduur en de herkomst 
van deze gebakken klinkers werden onder de loep genomen. Met 
als resultaat de hoogste score: label A, het meest duur zaam. Een 
score die goed aansluit op het lange leven waar gebakken klinkers 
om bekend staan. In Nederland is onderzocht dat ze gemiddeld 
135 jaar oud worden, oplopend tot wel 250 jaar. 

90% wordt hergebruikt 
We maken onze klinkers deels van Nederlandse rivierklei, een 
grondstof die door de natuur vanzelf weer wordt aangevuld. Liefst 
90% van alle gebakken klinkers in Nederland wordt hergebruikt. 
Dat draagt weer bij aan de circulaire economie, waarin afval niet 
meer bestaat. Onze klinkers behouden bovendien hun natuurlijke 
kleur én hun restwaarde. Lokale rivierklei gebruiken heeft trouwens 
nog een ander voordeel: je maakt er de kans op overstromingen 
weer wat minder mee. En je kunt bij de winning nieuwe natuur 
creëren. Kortom, van de natuur voor de natuur!

Geef je hark vrijaf 
We kregen van Lodewijk veel handig tips voor een natuurlijke tuin. 
Bijvoorbeeld de schutting vervangen door een haag en bloeiende 
planten. Of hoekjes maken met plantafval, takjes en blaadjes. Zo 
lok je vogels, vlinders en insecten je tuin in. Ze zijn onmisbaar voor 
het ecosysteem. Dus geef je hark wat vaker vrij, laat je tuin een 
beetje rommelig worden en verbaas je over het effect! 

Meer over duurzaam tuinieren met 
Lodewijk Hoekstra? 
Scan de QR-code en lees zijn tips. 

Nieuwe natuur na winning van rivierklei 
Bijlandse waard Tolkamer
Eigendom van Vandersanden

NL Productlabel A 
certificaat voor al 
onze gebakken 
klinkersCategorie: Materialen en producten 

Partner: 

Stabilitas bv en Royal HaskoningDHV hebben het product beoordeeld op: 
Transport 
Materiaalsamenstelling
Bedrijfsvoering
Gebruiksduur
Onderhoud 
Duurzaamheid tijdens gebruik
Circulariteit

Bonuspunten

Stabilitas bv en Royal HaskoningDHV kennen, op basis van expert judgement, de onderstaande score toe aan dit product: 

Duurzaamheidspaspoort

NL Greenlabel

NL Greenlabel A

A

B

C

D

E

F

G

* Zie beoordelingsrapport voor achterliggende informatie
Deze duurzaamheidsscore is geldig van september 2021 tot september 2024

Gebakken bestrating
 (vormbak en strengpers)

Vandersanden Nederland B.V.

*

model: 2019
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Ook voor je oprit 
Vandersanden heeft voor elke 

tuinverharding het juiste formaat 
klinkers. Het aanleggen van de 

verharding wordt daarmee een klus die je 
ook zelf kunt doen. Voor het bestraten van 

de oprit kun je perfect uit de voeten met 
een klinker van 52, 67 of 85 mm hoog.  

Deze stenen zijn namelijk keihard en oersterk. 
Ze zijn zo hard gebakken dat ze het gewicht van 

een auto gemakkelijk aankunnen. Belangrijker 
is dat je de fundering onder de bestrating 

stevig genoeg maakt, want spoorvorming en 
verzakkingen wil je liever voorkomen.

Kleuren en texturen
Klinkers zijn een natuurproduct, elke gebakken 
steen is uniek. De kleur van de klinker wordt 
bepaald door de natuurlijke ingrediënten van ons 
kleimengsel, maar ook het bakproces speelt een 
belangrijke rol. De kleurschakeringen lopen uiteen 
van rood - bruin - paars - zwart. De ene kleur is 
bonter dan de andere. Zelfs blauw oplichtende 
reflecties komen voor. Strakke egale kleuren 
behoren ook tot de mogelijkheden.

Afhankelijk van de kleur en het formaat heeft de 
steen een onbezande, geschaafde of bezande 
textuur. Na verloop van tijd zal de  
bezanding slijten en komt de onderliggende  
kleur van de steen meer naar boven.  
Zeer bepalend voor de uitstraling is het  
trommelen (Antica) van de stenen na het bakken.  
Het trommelen geeft jouw tuinbestrating een  
rustieke en nostalgische sfeer. Ongetrommelde  
stenen hebben een strakkere uitstraling.

Lees meer over 
de verschillende 

formaten.
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Er zijn vele mogelijk heden om 
een oprit of terras aan te leggen 
met gebakken klinkers. Hieronder 
geven we een aantal ideeën voor 
legverbanden.

Legverbanden 
helemaal naar 
eigen smaak

De uitstraling van 
legverbanden

Het formaat is zeker ook 
bepalend voor de uitstraling 
van de bestrating. De smallere 
steenformaten ogen klassiek en 
verfijnd. De meer vierkante en 
grotere formaten hebben een 
strakkere en robuustere uitstraling.
Door te spelen met het legverband 
en kantopsluitingen maak je 
het helemaal naar eigen smaak. 
Het legverband bepaalt ook de 
stevigheid van het straatwerk. 

Halfsteens Keper

Cirkel Elleboog Klezoor 

Blok

Handzame formaten 
•   Waalformaat, ca. L 204 x B 50 mm 

Dikformaat, ca. L 204 x B 67 mm 
Keiformaat, ca. L 200 x B 100 mm 

•  Praktische maatvoering voor je tuinaanleg 
•  Handzaam en licht 
•  Keuze uit allerlei legverbanden 
•   Combineer verschillende kleuren

9
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Strengpers 
sierbestrating
Strak of nostalgisch 
In de fabrieken in Kessel en Oberlausitz vormen we de stenen 
met een zogenaamde strengpers. Een vacuümpers produceert 
een doorlopende kleibalk (de streng) met zuiver rechthoekige 
afmetingen. De kleibalk wordt vervolgens volautomatisch 
versneden in stenen met de gewenste maat. 

Onze strengpers sorteringen zijn in waal- en dikformaat 
verkrijgbaar. Een enkeling ook in keiformaat. Zoek je meer  
informatie over de getoonde kleuren en beschikbare formaten? 
Scan de QR-codes op de volgende pagina’s en lees online verder.
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Novara Antica

Roma Antica

Roma AnticaGromo Antica

STRENGPERS
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Verona AnticaBergamo Antica

Vulcano Antica

Afmetingen strengpers

Dikformaat 

ca. L 204 x B 67 x H 67 mm

ca. 73 stuks per m2 
SP
Keiformaat 52 
ca. L.200 x B.100 x H.52 mm
ca. 50 stuks per m2 

SP
Dikformaat 
ca. L.204 x B.67 x H.67 mm
ca. 73 stuks per m2 

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

VB
Waalformaat
ca. L.206 x B.51 x H.90 mm
ca. 93 stuks per m2

VB
Dikformaat
ca. L.206 x B.67 x H.90 mm
ca. 71 stuks per m2 

SP
Keiformaat 52 
ca. L.200 x B.100 x H.52 mm
ca. 50 stuks per m2 

SP
Dikformaat 
ca. L.204 x B.67 x H.67 mm
ca. 73 stuks per m2 

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

VB
Waalformaat
ca. L.206 x B.51 x H.90 mm
ca. 93 stuks per m2

VB
Dikformaat
ca. L.206 x B.67 x H.90 mm
ca. 71 stuks per m2 

SP
Keiformaat 52 
ca. L.200 x B.100 x H.52 mm
ca. 50 stuks per m2 

SP
Dikformaat 
ca. L.204 x B.67 x H.67 mm
ca. 73 stuks per m2 

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

VB
Waalformaat
ca. L.206 x B.51 x H.90 mm
ca. 93 stuks per m2

VB
Dikformaat
ca. L.206 x B.67 x H.90 mm
ca. 71 stuks per m2 

Waalformaat 

ca. L 204 x B 50 x H 67 mm

ca. 96 stuks per m2

L

B

H

Keiformaat 

ca. L 200 x B 100 x H 52 mm

ca. 48 stuks per m2 

Vulcano Antica

Scan de QR-code 
voor meer 

productinformatie.
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Bolzano Antica Ancona AnticaGenova

STRENGPERS

Lugano Antica14



Lugano AnticaIseo Antica

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.

Milano

Iseo Antica

Scan de QR-code 
voor meer 

productinformatie.
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Krachtige klinkers 
Voor het bestraten van een oprit kun je met onze strengpersstenen 

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. 

Carbona AnticaModena AnticaLucca Antica

Scan de QR-code 
voor meer 

productinformatie.
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Vormbak klinkers krijgen hun vorm door klei in vormbakken te 
persen. De vormbak wordt na het persen omgedraaid zodat de 
steen eruit valt en kan drogen. Na het drogen gaat de steen de 
oven in. Vormbakstenen staan bekend om hun natuurlijke uitstraling. 
Daarnaast hebben ze aan de zijkant afstandhouders die de 
waterpasseerbaarheid vergroten.

Onze vormbak sorteringen zijn in waal- en dikformaat verkrijgbaar. 
Zoek je meer informatie over de getoonde kleuren en beschikbare 
formaten? Scan de QR-codes op de volgende pagina’s en lees online 
verder.

Vormbak 
sierbestrating
Natuurlijke uitstraling 

19



Lumino MoradoPeraldo

Lumino

VORMBAK

20



Scan de QR-code 
voor meer 

productinformatie.

Loreto, WF85

Afmetingen vormbak

Dikformaat 

ca. L 206 x B 67 x H 85 mm

ca. 71 stuks per m2 

Waalformaat 

ca. L 206 x B 51 x H 85 mm

ca. 93 stuks per m2

L
B

H

SP
Keiformaat 52 
ca. L.200 x B.100 x H.52 mm
ca. 50 stuks per m2 

SP
Dikformaat 
ca. L.204 x B.67 x H.67 mm
ca. 73 stuks per m2 

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

VB
Waalformaat
ca. L.206 x B.51 x H.90 mm
ca. 93 stuks per m2

VB
Dikformaat
ca. L.206 x B.67 x H.90 mm
ca. 71 stuks per m2 

SP
Keiformaat 52 
ca. L.200 x B.100 x H.52 mm
ca. 50 stuks per m2 

SP
Dikformaat 
ca. L.204 x B.67 x H.67 mm
ca. 73 stuks per m2 

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

VB
Waalformaat
ca. L.206 x B.51 x H.90 mm
ca. 93 stuks per m2

VB
Dikformaat
ca. L.206 x B.67 x H.90 mm
ca. 71 stuks per m2 

Bezand of onbezand 
Bezande vormbak klinkers hebben een robuust en stevig karakter. 

Onbezande vormbakstenen zijn qua vorm wat minder recht,  

waardoor de bestrating in combinatie met het onbezand oppervlak 

een meer nostalgisch uiterlijk krijgt.

Violeto
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SafinoVioleto

VORMBAK

Loreto

Loreto

22



Safino

Scan de QR-code 
voor meer 

productinformatie.
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Rechte lijnen 
minder wateroverlast 

Afstandhouders

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 
water doorlatende voegmortel zorgt 
ervoor dat onkruid geen kans krijgt.

Violeto
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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

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

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.  
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Handige tips
voor het  
aanleggen van 
oprit of terras

Bestraten is een vak, maar als je 
handig bent kan je het zeker ook 
zelf. Vraag wel altijd advies aan  
een vakman want als je zelf een 
oprit of pad aanlegt, wil je natuurlijk 
dat de uitgekozen bestrating er de 
komende jaren mooi bij ligt.

•  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.

•  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 en tril je het af. Herhaal tot de voegen blijvend vol zitten.

Iseo Antica

Bereken hier  
hoeveel m2  

je nodig hebt  
Scan de QR-code. 26



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.

Groots in baksteen

Ontdek 100 handige tuintips
Je tuin is een plek waar je leeft en beleeft. Wil je een nieuw concept, maar weet je 
niet waar te beginnen? Blader eens door ons E-book met 100 tuintips om inspiratie 
op te doen. Onderwerpen als ‘hoe begin ik met mijn tuinontwerp’ en ‘creativiteit met 
sierbestrating’, maar ook vraagstukken over beplanting en onderhoud komen aan bod. 

E-Board®

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

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.

Laat je inspireren!
Download hier het 
E-book met 100 
handige tuintips.
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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. 


