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“Laat je
inspireren!”

Na het succes van vorig jaar ligt nu de tweede uitgave van Imagine!
voor je. Met ons inspiratiemagazine over keramische tuinbestrating
willen we je helpen om de juiste bestratingskeuzes te maken
voor de (her)inrichting van je tuin. Keuzes die je tuin nog mooier,
duurzamer, comfortabeler en onderhoudsvriendelijker maken.
Een tuin die hieraan voldoet, vraagt om een juiste balans tussen
natuurlijke harmonie en ruimtelijke ordening. Bestrating kan
bijdragen aan mooie zichtlijnen en duidelijke contouren.
En aan tuinen waarin je het hele jaar heerlijk kunt vertoeven.
In Imagine! lees je hoe je de juiste bestratingskeuzes voor je tuin
maakt. Waar je allemaal rekening mee moet houden. En hoe je
met keramische bestrating je tuin duurzamer kunt maken. Ook de
laatste stijltrends komen uitgebreid aan bod en hoe ze aansluiten bij
de tuinstijlen van Wienerberger. Verder vertelt Ben van Ooijen van
De Tuinen van Appeltern uitgebreid over hoe je het juiste tuingevoel
creëert.
Veel leesplezier en laat je inspireren! En ben je op zoek
naar nog meer tuininspiratie, neem dan eens een kijkje
op wienerberger.nl/tuin.
Jolanda Stam,
Marketingcoördinator Bestrating
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COOXS Outdoor Kitchen, www.cooxs.nl

“M et gebakken
tuinbestrating zorg
je voor sfeer,
karakter en comfort.”
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KERAMIEK

De kracht
van
keramiek
Waarom zou je kiezen voor gebakken tuinbestrating? Er zijn
vele redenen te bedenken, maar een van de belangrijkste is
misschien wel dat keramiek authentiek en kleurvast is en een
mooie uitstraling heeft die met de jaren alleen maar mooier wordt.
Bovendien zijn Wienerberger straatbakstenen een duurzaam en
100% Nederlands product, dat heel lang meegaat. Ontdek de
kracht van keramiek.
Keramiek leeft, varieert, blijft…

Sfeer, uitstraling en comfort

Straatbakstenen, gevelbakstenen, keramische dakpannen
en binnenmuurstenen worden gemaakt van de aardse
grondstoffen klei, water, vuur en lucht. Geen ander
materiaal combineert zoveel kwaliteit met karakter. Niet
verwonderlijk dus dat keramiek al eeuwen leeft in de
harten van Nederlanders. Je ziet het overal: op historische
dorpspleintjes en in oude gevels, zoals bij de Amsterdamse
grachtengordel, op hellende daken van jarendertigwoningen
en in eigentijdse architectuur. Met keramiek kun je eindeloos
variëren en het blijft eindeloos mooi.

Wienerberger beschikt over ruim 200 jaar kennis en ervaring
met bakstenen. En vooral hoe je er omgevingen mee tot
leven kunt brengen. Openbare straten en pleinen, maar
zeker ook opritten, tuinpaden, terrassen en binnenplaatsen.
Want ook in je tuin zorgt gebakken tuinbestrating voor sfeer,
karakter en comfort. Bovendien valt er voor tuinliefhebbers
heel wat te kiezen op het gebied van kleur, vorm en
formaat. Of je nu van modern, klassiek of eigentijds houdt,
er is altijd een tuinstijl die bij je past. Ook dát is de kracht
van keramiek.
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Een
duurzame
keuze
100% Nederlands
natuurproduct
Wienerberger straatbakstenen worden in Nederland gemaakt
van klei uit Nederlandse rivieren. De productielocaties staan
altijd dichtbij de rivieren, waardoor er weinig kostbaar transport
nodig is. Dat voorkomt veel CO2-uitstoot van vrachtwagens.

Verbeterd
rivierenlandschap
Door de constante aanvoer blijft klei oneindig beschikbaar.
Na afgraving en winning mag de natuur haar gang gaan.
Dat is goed voor een grote verscheidenheid van dieren en
planten. Samen met natuurorganisaties werkt Wienerberger
aan de verbetering van het Nederlandse rivierenlandschap.

R uimte voor water
Kleiwinning zorgt voor een verdieping van de rivierbeddingen.
Daardoor kunnen ze meer water opnemen en afvoeren en zijn
we beter beschermd tegen hoogwateroverlast.
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Verantwoorde
productie
Bij het gesloten productieproces van bakstenen worden
klei, water, vuur en lucht gebruikt. Er gaat niets verloren
en er ontstaat geen afval. Wienerberger is ISO 14001
gecertificeerd, dé standaard voor milieubewust produceren.

Bewezen
duurzaam
Alle bestrating van Wienerberger is door onafhankelijke
instanties getoetst op duurzaamheid. Er is goed gekeken
naar de afstand die grondstoffen afleggen, de trans
portwijze, de samenstelling, de productiewijze, het
onderhoudsniveau en de levensduur van bakstenen.

G aat ruim
125 jaar mee

Puur Groenprojecten, Liempde. www.puurgroen.nl

Gebakken tuinbestrating is een keuze voor het leven.
Het gaat eindeloos mee en kan prima worden hergebruikt.
De authentieke uitstraling wordt met de jaren alleen maar
mooier.

Meer over duurzaamheid?
Kijk op wienerberger.nl/duurzaam als je meer wilt
weten over het duurzame karakter van keramiek.
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De nieuwe stijltrends

Irresistible
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Kees Beekmans

Tuinbranche Nederland. Fotografie: Maayke de Ridder

2020

AAFJE NIJMAN
Mede-eigenaar van Bureau Nijman
+ van Haaster en trendwatcher bij
Bloomtube. Is daarnaast freelanche
docent International Lifestyle
Studies op Fontys Hogescholen. Als
trendwatcher ontwikkelt Aafje jaarlijks
de Groenbranche Trends, waarin de
actuele stijltrends worden beschreven.

STIJLTRENDS

Vormen || Rustige, overzichtelijke vormen,
zowel rond als afgerond, hebben de voorkeur.
Daarnaast zijn er tere en luchtige vormen. Denk
aan kleine, hangende objecten en mobiele
hangdecoraties.
Kleuren || Lichte, tere pasteltinten aangevuld
met rustgevende natuurtinten, veel wit en een
enkel roze accent.
Materialen || Natuurlijk en weinig opvallend.
Mat en semi-transparant glas, mat keramiek,
kunststof, kunsthars en natuurlijk textiel.
Dessins || Lichte structuren en kleine
ruitjes, streepjes en stipjes, wafelstructuren
en honingraatweefsels. Kleine kraaltjes en
pailletjes met kleine glinsteringen.

1. Inner
Retreat

Tuinbranche Nederland. Fotografie: Maayke de Ridder

Twintig-twintig – het klinkt als een magisch jaartal. En misschien
is het dat ook, gezien de grote veranderingen die gaande zijn.
In de wereld, maar ook dichter bij huis. Zowel op interieur
gebied als in de tuin gebeurt er van alles. Steeds meer brengen
we binnen naar buiten en breiden we onze leefomgeving uit.
Ook zijn er volop nieuwe initiatieven die nieuwsgierig maken
naar wat komen gaat. Ze maken 2020 irresistable!
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2. Blended
Cultures
Tuinbranche Nederland. Fotografie: Maayke de Ridder

Vormen || Zeer uiteenlopend, zowel
ambachtelijk als industrieel vervaardigd.
Soms met uitgesproken decoratieve vormen.
Kleuren || Zowel vergrijsde tinten als felle
kleuren en natuurkleuren worden met elkaar
gecombineerd.
Materialen || Uiteenlopend, vaak verwijzend
naar een ambacht. Opvallend is dat vlechtwerk
in alle soorten en maten voorkomt in deze
trend.
Dessins || Patronen uit verschillende culturen
gecombineerd tot een vrolijk geheel. De
patronen zijn zowel getekend als geprint of
ontstaan door weef- en vlechttechnieken.

Net als bij interieurs en in de mode zijn ook tuinen
onderhevig aan trends. Wat staat ons allemaal te wachten,
wat is de huidige tijdgeest en hoe zien de stijltrends voor
2020 eruit? Onze vaste trendwatcher Aafje Nijman liet haar
licht erover schijnen en geeft de antwoorden.

Samen sterker
Aafje: “De transitie van het loskoppelen van oude patronen
is achter de rug. Verandering is de realiteit van 2020.
En ondanks de spanning en onrust die dat met zich mee
brengt, wordt 2020 een positief en energiek jaar. Aan de
hand van de nieuwe trends wordt duidelijk dat iedereen zich
kan aansluiten bij de verandering, in het tempo dat bij hem
of haar past. Het overheersende beeld is dat de nieuwe
wereld collectief zal worden omarmd, omdat we samen
sterker staan.”

Spanningen en aantrekkingskracht
De magische aantrekkingskracht van 2020 wordt onder
meer ingegeven door de vele technologische veranderingen
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om ons heen. Aafje: “Tot voor kort vonden we alle nieuwe
technologie nog best bedreigend, maar het lijkt erop
dat we er inmiddels aan gewend zijn en technologische
snufjes zelfs omarmen. En ondanks dat we regelmatig te
maken hebben met negatieve nieuwsberichten, kijken we
ook uit naar een nieuwe wereld die verbetering belooft en
rooskleuriger lijkt. Daarin zit een opmerkelijke tegenstelling;
spanningen aan de ene kant en aantrekkingskracht aan de
andere. Die paradox proberen we te vangen in het woord
Irresistable.”

Welke trend past bij jou?
Inner Retreat, Blended Cultures en Street Savage zijn
de stijltrends die voortvloeien uit de tijdgeest 2020. Aafje:
“Net als in het interieur hebben we in de tuin behoefte
aan ruimtes om ons terug te trekken en tot rust te komen.
Inner Retreat staat dan ook voor volle borders in zachte
tinten met fijne structuurplanten, zoals grassen en elegante
bloemen. Ze vormen een buffer voor de indrukken van
buiten. Bij Blended Cultures komen producten bij elkaar

STIJLTRENDS

“We hebben
behoefte aan
ruimtes om ons
terug te trekken en
tot rust te komen.”

Laat je verder inspireren!
Op wienerberger.nl/tuin kun je meer lezen over de stijltrends en
over het werk van trendwatcher Aafje Nijman. Hier vind je ook alle
mogelijkheden voor bijpassende gebakken tuinbestrating.

Vormen || Industrieel, onregelmatig en imperfect. Soms lijken
de producten gebruiksvoorwerpen te zijn die eerder een andere
bestemming hebben gehad.
Kleuren || Krachtige kleuren, gecombineerd met beton grijs,
natuurlijk beige en industrieel zwart.
Materialen || Industrieel, zoals golfplaat, traanplaat, geperforeerd
metaal en metaalroosterplaat.
Dessins || Sterke urban uitstraling, zoals graffiti, signaalstrepen,
pictogrammen of vlek- en druippatronen.

3. Street
Savage
Tuinbranche Nederland. Fotografie: Maayke de Ridder

met verschillende folklore invloeden. Dat zorgt voor
een nonchalante en vrolijke sfeer. Natuurtinten worden
afgewisseld met felle accentkleuren en voor de beplanting
geldt hetzelfde als voor meubels: afkomstig uit verschillende
culturen en werelddelen, staan ze zij aan zij. Bij Street
Savage draait het om een unieke en persoonlijke uitstraling.
Dat zie je terug in de onorthodoxe manier van beplanting
die verwildering suggereert. Toch zijn het vaak bewuste
keuzes om ongeschreven wetten en regels los te laten.
Hetzelfde gebeurt bij de tuinmeubels en accessoires.
Die bestaan uit gerecyclede en industriële materialen
en onderstrepen de rauwe uitstraling van de tuin.”
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De tuinstijlen
Jos Bouwhuis Tuinen

van Wienerberger

Classica

Traditioneel
rustiek

12

Designa

Rustgevend
design

TUINSTIJLEN

Stijltrends zijn er om je te inspireren. Om je te laten zien wat er
gebeurt in de wereld en hoe dat z’n weerslag heeft op interieurs en
tuinen. Wat je ermee kunt, wilt en doet en hoe je dingen combineert
in je eigen tuin, is natuurlijk helemaal aan jou. Maak kennis met onze

Halbe Tigelaar – Tuinontwerpburo GreenART

tuinstijlen Classica, Designa, Natura en Vida.

Natura

Natuurlijk
buitenleven

Vida

Kleurrijk
en gezellig
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CLASSICA

Classica

Traditioneel
rustiek
Classica straatbakstenen voelen zich thuis op de achtergrond. Ze eisen de aandacht niet op,
maar laten andere tuinelementen juist schitteren. Het tuinontwerp waar je zo trots op bent
bijvoorbeeld. De met zorg en liefde aangebrachte beplanting. En de zithoek waar het zo
goed vertoeven is. Classica brengt balans, rust en sfeer. Groen, ordelijk en blijvend mooi.
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Tip!
Beplanting in de spotlights

“E en tuin die
balans, rust en
sfeer uitademt.”
Was vroeger alles beter? Vast niet! Maar hoe fijn is het om
in een klassieke tuin te verblijven. Een tuin waarin je
helemaal tot rust komt en waarin alles op z’n plek lijkt te
staan. Genieten van het gevoel van toen.
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Joos tuinarchitectuur. Fotografie: PSG

Puur Groenprojecten, Liempde. www.puurgroen.nl

Mooiwatplantendoen.nl

Heb je symmetrische vormen in je tuin? Dan passen de
klassieke straatbakstenen uit de Classica-serie hier heel
goed bij. De ingetogen Classica-uitstraling zet vakken met
beplanting extra goed in de spotlights.

Joos tuinarchitectuur. Fotografie: PSG

CLASSICA
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Dutch Quality Gardens, Visio Vireo Tuinen

www.buytengewoon.nl

CLASSICA

“B akstenen die
andere tuine lementen
laten schitteren.”
Durf de bescheiden Classica tuinbestrating ook eens te
combineren met strakke en moderne elementen in je tuin.
Verrassende contrasten maken een tuin spannend.
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Meer Classica

De Rooy Hoveniers, www.derooyhoveniers.nl

www.buytengewoon.nl

Kijk op wienerberger.nl/tuin voor meer inspirerende
combinaties en klassieke toepassingen in je tuin.
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Tip!
Ordelijk, maar zeker niet saai
In de Classica-tuin klopt alles, zonder dat het saai
wordt. Creëer een eigentijdse sfeer met kussens en
tuinkleden. En combineer met zachte pasteltinten,
romige tinten, lichte lila’s en nude-kleuren.

CLASSICA

Balans, rust
& sfeer
De Classica-serie bestaat uit 9 sorteringen, leverbaar in diverse formaten.

Incana wasserstrich getrommeld

Oliva wasserstrich getrommeld

Gasol wasserstrich getrommeld

Gala wasserstrich getrommeld

Nostalgie wasserstrich getrommeld

Varoton wasserstrich getrommeld

Zenneton wasserstrich getrommeld

Novoton wasserstrich getrommeld

Varia wasserstrich getrommeld

22
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Designa

Rustgevend
design
Designa straatbakstenen mogen gezien worden. Ze zijn strak, stijlvol en vol karakter en
vormen in een designtuin méér dan alleen de basis. Met strakke vormen en natuurlijke
accenten voorziet Designa je tuin van moderne allure. Bestrating, beplanting,
tuinmeubelen, klinkers en accessoires; alles tot in detail op elkaar afgestemd.

22

DESIGNA

23

Copyright: Fotografie Knops Tuindesign

“K linkers die gezien
mogen worden.”
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DESIGNA

Donkere bestrating geeft een moderne uitstraling
aan je tuin. Accenten breng je aan met opvallende
designelementen en accessoires. Combineer gerust met
opvallende vormen en kleuren. Designa kan het hebben!

Waterelement, Kamsteeg Tuinen Breda

Tip!
Strakke lijnen, strak legverband
Een designtuin valt op door z’n strakke lijnen. Het legverband is
daarin heel bepalend. Wil je een moderne uitstraling, kies dan
voor halfsteens- of blokverband. Meer over legverbanden lees
je op pagina 53.
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De klinkers uit de Designa-serie mogen gezien
worden. Sterker nog, het zijn echte eyecatchers.
Ze zijn dan ook de perfecte keuze voor een
bijzonder, onderscheidend tuinontwerp waarin

www.kmtuinarchitect.be

alles net even anders is.
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Ontwerper: Studio Siebers — Uitvoering: Siebers Tuinprojecten

www.kmtuinarchitect.be

“A lles tot in detail op
elkaar afgestemd.”

Sculptuur: Monique Lipsch ‘Endless
emotions in roest 3’ Sille Gallery
Oudewater (Utrecht)
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Copyright: Fotografie Dré Wouters, The Art of Living magazine. Tuinontwerp: Vosselman Buiten

MAX&LUUK parasols | outdoor furniture, www.maxluuk.com

Tuinontwerp: Heart for Gardens
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Meer Designa
Kijk op wienerberger.nl/tuin voor meer
inspirerende combinaties en design-
toepassingen in je tuin.

DESIGNA

Strak, stijlvol
en vol karakter
De Designa-serie bestaat uit 7 sorteringen, leverbaar in diverse formaten.

Nero

Eros

Nostalgie wasserstrich

Padova

Ruston

Ravenna

Novoton

Tip!
Rustige vormen en kleuren
Een van de tuintrends van 2020 is erop gericht om rust te creëren. Lekker
ontspannen en opladen dus. Dit bereik je door te werken met rustige
vormen en kleuren. Designa sluit hier naadloos op aan.

30
29

Kees Beekmans

“E en mooie
wereld begint
in de achtertuin.”

30

INTERVIEW

— INTERVIEW MET BEN VAN OOIJEN —

Geluk
in de
achtertuin

Op basis van 30 jaar tuinervaring ontwikkelde Ben van Ooijen,
initiatiefnemer en directeur van De Tuinen van Appeltern, het
concept Tuingeluk. Door zijn vier basisvoorwaarden voor de
aanleg of aanpassing van een tuin te volgen, is hij ervan overtuigd
tuinliefhebbers een gelukzalig gevoel te kunnen bezorgen. Met
als bijkomend voordeel: het goede groene gevoel zorgt ook voor
een positieve invloed op ons gedrag, gezondheid en het milieu.
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Mooier, gezonder en schoner

Voorbeeldtuintjes

Talloze wetenschappelijke onderzoeken tonen onomstotelijk
aan: groen maakt de wereld mooier, gezonder en schoner.
Groen verandert mensen ook. Tuinbezitters die genieten van
hun tuin, zijn geduldiger en hebben meer waardering voor
alles wat groeit en bloeit. Een tuinbezitter met de juiste tuin
is ook gezonder, fitter en meer maatschappelijk betrokken
bij thema’s als milieu, duurzaamheid en energiebesparing.
Het mooie is dat de groeiende liefde voor de tuin ook leidt
tot een andere kijk op het leven. De vogels en vlinders die
er rondvliegen, zaadjes die uitgroeien tot tomaatjes en de
eerste eigen appels aan de boom. Allemaal prikkels met
stof tot nadenken en een verdieping in het tuinieren. Waar
gaat al het regenwater naartoe? Is mest wel goed voor
het milieu? Hoe kan ik de bijen beschermen? En waar
overwinteren egels eigenlijk?

In zijn Tuinen van Appeltern vindt Ben van Ooijen het nog
altijd prachtig om mensen te inspireren en na te laten
denken over groen en hun tuin. Ben: “Toen ik een jaar of
25 was, kreeg ik de drang om te gaan ondernemen. Voor
die tijd deed ik al wat groenonderhoud en bestratingswerk,
maar nog niet echt serieus. Na een korte periode voor
een tuincentrum te hebben gewerkt, trok ik de stoute
schoenen aan. Het runnen van een eigen bedrijf zag er
niet zo ingewikkeld uit, dus ben ik gewoon begonnen. Ik
wilde graag op deze plek in Appeltern wonen en werken
en zo kwam het dat ik hier mijn hoveniersbedrijfje startte
op een stukje grond van een halve hectare. Om aan
werk te komen, bedacht ik dat het slim was om wat
voorbeeldtuintjes aan te leggen. Zo kon ik de mensen laten
zien wat er mogelijk is met groen, bestrating en vijvers.

De Tuinen van Appeltern

“Te vaak nog
ergeren
mensen zich
aan hun tuin
om allerlei
redenen.”
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Tuingeluk

De
voor

1

basisvoorwaarden

Zorg voor een goede
verhouding tussen groen
en verharding
Van nature willen wij onszelf
omgeven met planten. Het liefst
zitten wij er midden in en toch
wordt deze behoefte vergeten bij
het inrichten van de tuin.

2

Maak een goede
combinatie van
hoog en laag
Een vlakke tuin met alleen
maar lage beplanting mist
spanning, dieptewerking
en sfeer. De helft van de
beplanting zou dan ook
hoger dan 90 centimeter
moeten zijn.

Ik was een van de weinigen in die tijd die geboeid was door
bakstenen. Bijna alle bestrating in de modeltuintjes heb ik
destijds aangelegd met bakstenen. Tijdloos en duurzaam;
zo was ik er meteen voor altijd vanaf!”

Onbewust en natuurlijk proces
Ondanks zijn groene vingers is de échte fascinatie voor
tuinen een stuk later ontstaan bij Ben. “In het begin ben
je vooral bezig met ondernemen en het opbouwen van
je bedrijf; stenen leggen, graszoden uitrollen, struiken
en bomen planten… dat soort dingen. Maar de diepere
gedachte erachter, dus wat een tuin allemaal met je doet,
dat kwam later. Het was voor mij een hele ontdekking
dat mensen vaak totaal niet in de gaten hebben wat een
tuin voor ze kan doen. Van nature voelen mensen wel
een bepaalde aantrekkingskracht tot groen. Dat zie je
bijvoorbeeld als mensen op een gazon gaan zitten.
Ze gaan nooit midden op het gazon zitten, maar zoeken
altijd een haag of andere beplanting op. Dat voelt
behaaglijk. Hetzelfde zie je bij een terras. Als dat (te)
groot is, zetten mensen er direct allemaal potten met

3

 org voor rust en privacy
Z
zodat je op je gemak bent

4

Behoed je voor meer
tuinwerk dan je zou willen

Een tuin is als een huis, een plekje
waar je je geborgen en veilig voelt.

De Tuinen van Appeltern

INTERVIEW

De tuin mag niet meer inspanning
van je vragen dan je bereid bent om
te geven. En je hoeft er helemaal
geen groene vingers voor te hebben.

planten op om het gezellig en knus te maken. Dat is een
onbewust en natuurlijk proces.”

Het goede tuingevoel
Met die onbewuste processen ging Ben aan de slag omdat
hij het belangrijk vindt dat mensen ze leren begrijpen en
toepassen. Ben: “Ik vind het geweldig dat er zoveel mensen
naar De Tuinen van Appeltern komen, maar ik wil ze ook
graag iets meegeven zodat ze zelf het goede tuingevoel
in hun tuin kunnen creëren. Om dat over te brengen,
organiseren we bijvoorbeeld workshops en cursussen. En
in Tuingeluk staan vier basisvoorwaarden beschreven om
een gelukkige tuinbezitter te worden. Dit alles is erop gericht
de tuin in een positief daglicht te plaatsen. Te vaak nog is
dat niet het geval en ergeren mensen zich aan hun tuin om
allerlei redenen. Als het goede gevoel er eenmaal is, blijven
mensen enthousiast bezig met hun tuin. Als ze het goed
doen, zie je ook het karakter van de tuinbezitter terug in de
tuin. Dat is iets heel persoonlijks natuurlijk, vandaar dat er
binnen de vier basisvoorwaarden voor Tuingeluk heel veel
mogelijk is.”
33
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“E lke tuin heeft werk nodig, maar
je tuin afstemmen op je eigen
tijdsbestedingspatroon is mogelijk.”
Voor het goede tuingevoel is voldoende beplanting
essentieel. Dat gaat verder dan een randje groen tegen
een muur of schutting. Ben: “Het groen moet bij voorkeur
royaal worden verdeeld over het totale tuinoppervlak. Als
stelregel hanteer ik altijd dat je maximaal een derde van
het tuinoppervlak mag beleggen met stenen, hout of grind.
Bij een kleine tuin kan dat net wat te krap zijn en blijft er
niet genoeg ruimte over voor een terras. Dan kun je het
gerust wat groter maken, maar zorg dan wel voor wat extra
verticaal groen. Dat is beplanting tegen de wanden of in de
hoogte. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan pergola’s en/
of bomen.”

Hoog en laag
Een vlakke tuin waarbij je alles in één oogopslag kunt
overzien, is saai en sfeerloos. Ben: “Ook al heb je netjes
aan basisvoorwaarde 1 voldaan, maar het groen bestaat
uitsluitend uit bodembedekkers of gazon, dan gaat het
alsnog mis. Hoogte-elementen heb je nodig om spanning,
sfeer en intimiteit in je tuin te creëren. Hoge beplanting
zorgt ook voor dieptewerking en laat je tuin groter lijken.
Zorg er daarom voor dat de helft van de beplanting hoger is
dan 90 centimeter. Hoogte kun je creëren met hier en daar
wat hogere struiken, een of meerdere bomen, een haag of
haagblok, maar denk ook eens aan opgaande grassen of
grootbladige vaste planten in de borders.”

Rust en privacy
Mensen zien hun tuin steeds vaker als belangrijk onderdeel
en uitbreiding van hun leefruimte. Je moet je er veilig
voelen en passanten moeten het liefst niet zomaar kunnen
binnenkijken of binnenlopen. Dat geldt ook voor de buren
natuurlijk. Ben: “Er zijn allerlei mogelijkheden om voor dit
‘veilige gevoel’ te zorgen. Nauwkeurig geplaatste bomen,
een hoge haag, groene sluisjes met een poort, maar ook
een begroeide pergola, een schaduwhoek of verhoogde
klimopschermen zijn geschikt. Het is echt niet zo moeilijk,
zeker niet als je al aan de eerste twee basisvoorwaarden
hebt voldaan.”
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De Tuinen van Appeltern

Groen en verharding

De Tuinen van Appeltern

INTERVIEW

BEN VAN OOIJEN

Beperk het tuinwerk
Ben: “Het zal je verbazen dat meer dan 80% van de
Nederlandse tuinbezitters niet optimaal tevreden is met de
tuin. Vaak komt dit door de energiebalans die niet in orde is;
de tuin vraagt veel meer werktijd dan vooraf ingeschat. Het
is belangrijk om hier vooraf goed over na te denken. Elke
tuin heeft werk nodig, maar je tuin afstemmen op je eigen
tijdsbestedingspatroon is zeker mogelijk. Als je maar de
juiste keuzes maakt. Een gazon moet je elke week maaien,
maar een plantvlak met bodembedekkers heeft amper
aandacht nodig. Hetzelfde geldt bij hagen: je kunt kiezen
voor een haag die je driemaal per seizoen moet snoeien of
een haag die je gerust een jaartje kunt overslaan.”

Tuincultuurambassadeur en directeur
van De Tuinen van Appeltern; ruim
22 hectare tuininspiratie en 200
voorbeeldtuinen met jaarlijks de
nieuwste producten en planten.
Ben is tuinder, dichter, schrijver, twittert
tuinwijsheden en is bedenker en
initiatiefnemer van Tuingeluk.

Naast de vier basisvoorwaarden draait het bij Tuingeluk
ook om je persoonlijke voorkeuren. Wie ben je, waar sta je
voor en wat wil je? Alles kan en alles mag. Het is de kunst
om de juiste samenstellingen te maken en ze op de juiste
wijze toe te passen. De vier basisvoorwaarden kunnen je
daarbij helpen. Ook in het grootste tuininspiratiepark van
Nederland, De Tuinen van Appeltern, vind je elk jaar veel
inspiratie. Je bent er van harte welkom!

Kees Beekmans

Inspiratie en persoonlijke voorkeuren

Appeltern.nl
Tuingeluk.nl
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Natura

Natuurlijk
buitenleven
Je tuin als een eigen stukje natuur, waarin je heerlijk kunt ontspannen. Natuurlijk met de
Natura-serie; een collectie bakstenen met de landelijke uitstraling, die past bij een tuin
waarin groen de hoofdrol speelt. Geef natuur de ruimte met een royale, zorgvuldig
gecombineerde beplanting en natuurlijk ogende paden van donkere straatbakstenen.
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Halbe Tigelaar – Tuinontwerpburo GreenART

NATURA
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Van Mierlo Tuinen _ Experience your Nature, www.vanmierlotuinen.nl

“E en tuin waarin groen
de hoofdrol speelt.”
Is tuinieren je grote hobby? Om vervolgens in alle rust te kunnen genieten

Mooiwatplantendoen.nl

NATURA

van alles wat groeit en bloeit in je eigen tuin. Dan heb je vast een klik met de
natuurlijke kleuren en texturen uit de Natura-serie. Ze zijn gemaakt voor
tuinen waarin het vooral draait om het groen.
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Dutch Quality Gardens, Visio Vireo Tuinen

Mooiwatplantendoen.nl

“ Verantwoorde
keuze in een
natuurlijke tuin.”
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Wienerberger bakstenen worden in Nederland
gemaakt van klei uit Nederlandse rivieren. Klei is
bovendien een volledig hernieuwbare grondstof.
Puur natuur en lekker duurzaam dus!

Laat de natuur maar z’n gang gaan
Voor natuurlijk uitziende paden kies je het beste voor klinkers. Die worden
alleen maar mooier met de jaren. En als je de natuur een beetje z’n werk
laat doen, ontstaat er vanzelf een landelijke tuin.

www.anitahome.blog

Tip!
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Meer Natura

Dutch Quality Gardens, Visio Vireo Tuinen

Mooiwatplantendoen.nl

Kijk op wienerberger.nl/tuin voor meer
inspirerende combinaties en natuurlijke
toepassingen in je tuin.

Tip!
Ga voor duurzaam

Mooiwatplantendoen.nl

Mos en onkruid kun je prima zonder gif verwijderen. Door de bestrating
te schrobben met heet water, met een hogedrukreiniger of gewoon eruit
trekken. Je kunt ook een onkruidbrander of kokend water gebruiken.
Zolang het maar geen gif is!
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NATURA

Bewust
buiten leven
De Natura-serie bestaat uit 9 sorteringen, leverbaar in diverse formaten.

Nero getrommeld

Ares getrommeld

Pastorale getrommeld

Orion getrommeld

Violetta getrommeld

Astra getrommeld

Norton getrommeld

Ruston getrommeld

Preston getrommeld
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Stalen puien geproduceerd door Preferro Metaaltechniek

VIDA

Vida

Kleurrijk en
gezellig
Met Vida straatbakstenen creëer je warmte in elk seizoen. Je tuin als gezellige buitenkamer, waar
alles kan en mag. Met het hele gezin volop genieten van mediterrane invloeden. Wilde en bloeiende
planten groeien hier nonchalant door elkaar, als een natuurlijk en kleurrijk geheel. Vida laat zich
uitstekend combineren met verschillende planten en karaktervolle accessoires.

45

46

Studio Zinnig interieurarchitectuur & ontwerp

VIDA

“C reëer warmte
in elk seizoen.”
De herfst en de winter kunnen voor je gevoel heel lang duren.
Verlang jij dan ook zo naar het voorjaar en de zomer? Met de
prachtige mediterrane kleuren uit de Vida-serie creëer je in elk

www.oasiq.com

Mooiwatplantendoen.nl

seizoen warmte in je tuin. Genieten maar!
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Elmer van Veen Tuinen
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“J e tuin als gezellig
verlengstuk van je
huiskamer.”
Hoe fijn is het om je tuin als verlengstuk te maken van je
huiskamer. Een sfeervolle plek om met vrienden te eten, te
drinken en te praten terwijl de kinderen lekker spelen en

Bladgeritsel Tuinontwerp

ravotten.
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VIDA

Tip!
Durf te combineren

Fotografie Ruud Peijnenburg

Als je kiest voor gebakken tuinbestrating, heb je eindeloos veel
mogelijkheden om te combineren. Bijvoorbeeld met houten
vlonders, grind, betontegels of andere verhardingsmaterialen.
Dat geeft een speels en afwisselend tuinbeeld.
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OFYR Global B.V.
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Tip!
Voel de warmte van Vida
Een tuin in Vida-stijl voelt warm en comfortabel aan. Hij
wordt gekenmerkt door rustgevende natuurtinten en lichte,
tere pasteltinten. Kies daarbij gerust voor een accentkleur.

Fotografie Ruud Peijnenburg

Meer Vida
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Kijk op wienerberger.nl/tuin voor meer inspirerende
combinaties en mediterrane invloeden in je tuin.

VIDA

Warm, natuurlijk
en kleurrijk
De Vida-serie bestaat uit 12 sorteringen, leverbaar in diverse formaten.

Megaton getrommeld

Qualiton getrommeld

Carpo getrommeld

Supraton getrommeld

Doris getrommeld

Atlas getrommeld

Kerry getrommeld

Auxo getrommeld

Eros getrommeld

Metis getrommeld

Lotis getrommeld

Novoton getrommeld
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Het mooiste

resultaat

De Tuinen van Appeltern

bereik je zo
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VERWERKING

Het aanleggen van bestrating is een vak op zich. Dat
laat je het beste over aan een professionele straten
maker of hovenier. Ga je toch zelf aan de slag, maak
dan weloverwogen keuzes en kijk ook even op de
website van Wienerberger voor praktische richtlijnen.
Bakstenen van formaat
Naast de textuur bepaalt vooral het formaat van de
gekozen bakstenen hoe je terras, tuinpad of oprit er
uiteindelijk uit komt te zien. Het formaat van bakstenen
wordt aangeduid met specifieke benamingen. De meest
voorkomende zijn waalformaat, dikformaat en keiformaat.
De verschillende formaten, zowel getrommeld als niet
getrommeld, zijn verkrijgbaar in uiteenlopende diktes.

Legverbanden
Een legverband beschrijft de manier waarop de bakstenen
gelegd worden, met een specifiek patroon als resultaat.
De keuze voor een bepaald legverband is vooral een
esthetische keuze. Maar ook de verwachte belasting van
je bestrating moet je hierin laten meespelen. Keper- en
elleboogverband zijn bijvoorbeeld heel stabiel. Daardoor
zijn ze uitermate geschikt voor toepassing in een oprit.
Voor voetpaden en terrassen wordt meestal gekozen voor
een blokverband, halfsteensverband of diagonaalverband.
Een variant op deze laatste is het zigzagverband, waarbij
je met een tussenlaag markeringen kunt aanbrengen.

Kwestie van kiezen
Om een blijvend mooi resultaat neer te leggen, moet je
rekening houden met vele factoren. Vooral het formaat van
de baksteen en het legverband zijn zeer bepalend voor het
uiteindelijke resultaat. Ook belangrijk zijn de ondergrond
of fundering, texturen, maatspreiding, afwerking, reiniging
en onderhoud. Door je straatbakstenen bijvoorbeeld met
een voegmortel in te voegen, wordt je bestrating niet alleen
mooier maar ook bijna onderhoudsvrij. Wil je daar meer
over weten, kijk dan op wienerberger.nl/tuin voor informatie
en praktische richtlijnen.

Waalformaat

Dikformaat

Elleboogverband

Blokverband

Halfsteensverband

Diagonaalverband

Zigzagverband

Keperverband

Keiformaat

Klein tegelformaat
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WATERMANAGEMENT

Ander klimaat
vraagt andere
oplossingen
Het klimaat verandert en dat merken we steeds vaker aan
overvloedige regen- en hoosbuien. Met de wateroverlast die dat
oplevert, moeten we aan de slag. Meer groen is natuurlijk een goed
idee. Ook gebakken straatstenen kunnen positief bijdragen, omdat
het regenwater makkelijker weg kan. En wie het echt goed wil
doen, vangt het regenwater op om er later de tuin mee te kunnen
bewateren.
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Warmer en meer zware buien
Nederland wordt warmer en de zeespiegel stijgt. Het
weer wordt ook extremer; langere periodes van droogte,
meer hittegolven en meer zware buien. Ook de kans op
overstromingen neemt toe doordat de rivieren en rioleringen
bij hevige regenval het water niet meer goed afvoeren.
Dat vraagt om een andere kijk op water. Niet alleen
grootschalig, maar ook in je eigen tuin. Want hier kun je zelf
al veel verschil maken. En dat zet zeker zoden aan de dijk,
want als je alle tuinen in Nederland bij elkaar optelt, kom
je uit op een gebied dat tien keer zo groot is als Nationaal
Park De Hoge Veluwe!

“Tuinbezitters zijn
onmisbaar bij het
voorkomen van
wateroverlast.”

Goed idee: meer groen
Het rioolsysteem aanpassen aan hoosbuien is
onbetaalbaar. Maar gelukkig vangen ook parken, perken en
tuinen regenwater op. Tuinbezitters zijn daarom onmisbaar
bij het voorkomen van wateroverlast. Zij kunnen zorgen dat
er zo min mogelijk regenwater in het riool belandt. Dit kan
door het opvangen van regenwater in gras of beplanting, in
vijvers, gootjes en regentonnen of door hoogteverschillen
in de tuin aan te brengen. Ook bomen bieden schaduw,
verkoeling en nemen veel water op. Pergola’s en gevelgroen
hebben hetzelfde effect. Hoe meer groen in de tuin hoe
beter. Ook gemeenten zien het belang en schrijven bij
nieuwbouw steeds vaker voor dat regenwater niet via de
riolering mag worden afgevoerd. Soms bieden ze zelfs
subsidies voor bestaande situaties.

Feitje
De hoeveelheid neerslag is
de afgelopen 60 jaar met
20% gestegen.
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Gebakken tuinbestrating
In een groene tuin kan regenwater dus makkelijker in
de bodem wegzakken. Hierdoor wordt het riool minder
overbelast en lopen terrassen minder onder. Milieucentraal
adviseert daarom een tuin te voorzien van minimaal 60%
groen en 40% verharding. Daarbij maakt het ook nog
uit welke soort verharding je kiest. Met het oog op het
voorkomen van wateroverlast is gebakken tuinbestrating
een verantwoorde keuze. Omdat gebakken tuinbestrating
vaak klein van formaat is, ontstaan er veel voegen waar
door het water kan passeren. Daarmee is de opvang van
regenwater langs een klinkerpad vaak niet nodig en blijft
het water toch in de tuin.

Ontwerper: Jacques van Leuken — Uitvoering: Siebers Tuinprojecten

Regenwater opvangen, opslaan en infiltreren

Watermanagement in je tuin

Een terras dat is bedekt met grote betontegels is bijna
waterdicht. Maar ook de voegen tussen strak gelegde
klinkers kunnen na enkele jaren wat minder water doorlaten.
Het regenwater kan daardoor op je terras blijven staan.
Een oplossing hiervoor is een infiltratiesysteem. Dit is
een klimaatbestendige oplossing die wordt ingebouwd
in de grond. Daar vormt het een ruimte waarin grote
hoeveelheden regenwater kunnen worden opgevangen.
Het water wordt langzaam weer afgegeven aan de
omgeving. Gevolg: minder wateroverlast, minder
waterplassen bovengronds en het hele jaar door een
gezonde waterbalans en bodemstructuur. Naast dat
het een duurzame oplossing is, hoeft er ook geen
rioolaansluiting meer gemaakt te worden.

Op het gebied van watermanagement in je tuin werkt
Wienerberger samen met ACO EasyGarden. Dit bedrijf
is begaan met klimaatverandering en biedt functionele,
duurzame en mooie oplossingen om wateroverlast in
goede banen te leiden. Oplossingen voor landelijke
tuinen, maar ook voor de wat kleinere stadstuin. Ook
hier kun je het regenwater van het dak afkoppelen en het
water in de grond laten opnemen met behulp van een
regenwaterbuffer- en infiltratiesysteem, zoals RainBloxx.
Dit duurzame, lichtgewicht infiltratiesysteem is gemaakt van
steenwol en zorgt ervoor dat regenwater wordt opgeslagen
en tijdens droge periodes geleidelijk wordt afgegeven
aan de tuin. Hier hoef je zelf niets voor te doen. Bomen,
heesters en planten kunnen het grondwater zelf door het

“E en klimaat

ACO EasyGarden

bestendige
oplossing die
wordt ingebouwd
in de grond.”
RainBloxx
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infiltratiesysteem heen opzuigen. RainBloxx maakt je tuin
klimaatbestendig en voorkomt dat je kostbaar drinkwater
moet sproeien in droge periodes.

Van nature schoon
Om ervoor te zorgen dat het regenwater op de juiste
manier wordt afgevoerd, kun je ervoor kiezen om een
roostergoot of sleufgoot naast je tuinpad aan te brengen.
Een roostergoot is handig omdat je er gemakkelijk zand,
takjes en blaadjes uit kunt verwijderen. Er is ook een extra
smalle sleufgoot, die een stuk minder dominant aanwezig
is en toch goed te onderhouden. Het opgevangen water
kun je via het infiltratiesysteem af laten staan aan de
omliggende grond. Je kunt het ook opvangen om later te
gebruiken voor de besproeiing van je tuin in de drogere
perioden. Regenwater is overigens ook prima te gebruiken
om toiletten door te spoelen of wasjes te draaien. Het is van
nature heel schoon namelijk!

“M et een roostergoot of sleufgoot

naast je tuinpad wordt regenwater
op de juiste manier afgevoerd.”

Hexaline — Roostergoot
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Slimline — Extra smalle roostergoot

Hexa Slotline — Sleufgoot

WATERMANAGEMENT

Je tuin groener en duurzamer maken?
Wil je ook aan de slag om je tuin groener te maken en bewust om te gaan met
regenwater? Laat je verder inspireren op delevendetuin.nl. Op wienerberger.nl/aco
lees je meer over de ACO-producten uit dit artikel.
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BE N JE O P ZOEK NAAR MEER
I NS P I RATIE? VOLG ONS!
Als het over tuinen en gebakken tuinbestrating gaat, raken wij nooit
uitgepraat. Deel jij ons enthousiasme en wil je ook in de toekomst
geïnspireerd en geïnformeerd blijven? Volg ons dan via onderstaande
kanalen:
wienerberger.nl/tuin, instagram.com/wienerbergernederland
& pinterest.com/WienerbergerNL

VERKOOPPUNTEN WIENERBERGER
TUINBESTRATING
Wil je ook gebakken tuinbestrating van Wienerberger in
je tuin? Laat je uitgebreid adviseren bij een verkooppunt
bij jou in de buurt. Kijk hiervoor op wienerberger.nl/
service/verkooppunten-tuinbestrating

