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“Laat je
inspireren!”
De kracht van

04 keramiek
Voor je ligt voor het derde jaar op rij de nieuwe Imagine! Met ons
inspiratiemagazine willen we je helpen om ideeën op te doen voor
keramische tuinbestrating. Zeker nu thuis zijn en thuis werken een
vast onderdeel van ons leven is geworden, verdient de (her)inrichting
van je tuin wel wat extra aandacht. Door de juiste keuzes te maken,
maak je ook van je tuin een heerlijke thuisplek om te ontspannen en
waar je bovendien prima kunt werken!
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Een tuin waarin je je optimaal thuis voelt, is comfortabel, duurzaam
en onderhoudsvriendelijk. Dat vraagt om een goede balans tussen
natuurlijke harmonie en ruimtelijke ordening. Een belangrijk onderdeel
hiervan is de tuinbestrating. Die kan bijdragen aan de zichtlijnen en
contouren in je tuin, maar ook het juiste tuingevoel kracht bijzetten.
Welke bestratingskeuzes je allemaal kunt maken, daarover vertellen
we je graag meer in Imagine! Verder maak je kennis met de tijdgeest
en stijltrends van 2021 en laten we zien hoe ze binnen de tuinstijlen
van Wienerberger terugkomen. Ben je op zoek naar inspiratie voor
het aanleggen van een nieuwe tuin? Dan mag je het interview met
hovenier Martijn de Groot zeker niet missen!
Ik wens je heel veel leesplezier en inspiratie toe met de nieuwe
Imagine! Op wienerberger.nl/tuin vind je nog veel meer tuininspiratie.
Daan Elstak
Product Manager Bestrating Wienerberger
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VOLG ONS
Blijft geïnspireerd! Bezoek regelmatig onze website
wienerberger.nl/tuin en volg ons via de volgende kanalen:
/wienerbergernederland

/WienerbergerNL
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De kracht van

KERAMIEK

bij je thuis

Er zijn veel redenen om te kiezen voor gebakken tuinbestrating.
Het is authentiek, kleurvast en heeft een mooie uitstraling die met
de jaren alleen maar wint aan karakter. Bovendien kies je met
onze gebakken tuinbestrating voor een 100% Nederlands product.
Een duurzame keuze dus. Ook dat is de kracht van keramiek!
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www.groenregie.nl
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IMAGINE! 2021

“Gebakken tuinbestrating
is authentiek, sfeervol
en duurzaam.”
Keramiek leeft, voor altijd
De basisgrondstoffen voor keramiek – de verzamelnaam van
gebakken straatbakstenen, gevelbakstenen, dakpannen en
binnenmuurstenen – zijn de aardse elementen klei, water, vuur
en lucht. In geen enkel ander product komen zoveel kwaliteit
en karakter samen. Niet verwonderlijk dus dat keramiek al
eeuwen leeft in de harten van Nederlanders. Overal kom je het
tegen: op historische dorpspleintjes en in oude gevels, op de
daken van jarendertigwoningen en in eigentijdse architectuur.
En natuurlijk in tuinen van klein tot groot en in elke stijl. Want je
kunt eindeloos variëren met keramiek, het leeft en het blijft voor
altijd mooi.

Bij Wienerberger weten we hoe je omgevingen tot leven
brengt met keramiek. Straten, lanen, parken en pleinen, maar
ook opritten, tuinen, tuinpaden, terrassen en binnenplaatsen.
Gebakken tuinbestrating zorgt ervoor dat je je helemaal thuis
voelt in je tuin. Het zorgt voor sfeer, karakter en comfort.
En met gebakken tuinbestrating valt er ook heel wat te kiezen
op het gebied van kleur, vorm en formaat. Houd je van modern,
klassiek of eigentijds? Er is altijd een tuinstijl die bij je past.
Ontdek ons complete assortiment gebakken tuinbestrating op
wienerberger.nl/tuin
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www.biljoengroen-liemershendriks.nl

Modern, klassiek of eigentijds

KERAMIEK

Natuurlijk
duurzaam
Een keuze voor het leven

Wienerberger heeft een lange historie in duurzaam ondernemen
én grote ambities om te bouwen aan een duurzame, circulaire
toekomst. Zo kijken we goed naar de afstand die grondstoffen
afleggen, het transport, de samenstelling, de productiewijze, het
onderhoudsniveau en de levensduur van onze producten.

100% Nederlands natuurproduct
Voor de gesloten productie van onze tuinbestrating gebruiken we
Nederlandse rivierklei, water, vuur en lucht. De klei wordt oneindig
aangevoerd door onze rivieren. Na afgraving en winning kan de natuur
weer haar gang gaan. Dat is goed voor de biodiversiteit.

Door klei te winnen zorgen we ook voor de verdieping van onze
rivierbeddingen. En dat is nodig ook, zodat ze meer water op kunnen
nemen en afvoeren. Daarmee zijn we in Nederland beter beschermd
tegen hoogwater. Samen met natuurorganisaties werkt Wienerberger
continu aan de verbetering van het Nederlandse rivierenlandschap.

Bewezen duurzaam
De fabrieken waar onze gebakken tuinbestrating wordt gemaakt,
staan dichtbij de rivieren. Er is dus nagenoeg geen transport nodig
van grondstoffen en ook het transport van eindproducten is minimaal.
Zo zorgen we voor een relatief lage CO2-uitstoot. Ook zorgen we
ervoor dat er in het productieproces geen grondstoffen verloren gaan
en er geen afval ontstaat. Al onze processen worden onafhankelijk
getoetst op duurzaamheid. Wienerberger is bijvoorbeeld ISO 14001
gecertificeerd, dé standaard voor een milieubewuste productie!

Een keuze voor het leven
Een belangrijke eigenschap van gebakken tuinbestrating is de bewezen
levensduur van 125 jaar. Het gaat eindeloos mee en je kunt het steeds
weer opnieuw gebruiken. Met de jaren wordt het alleen maar mooier.
Hoe duurzaam is dat!

Meer over duurzaamheid?
Kijk op wienerberger.nl/duurzaamheid als je meer wilt weten
over het duurzame karakter van Wienerberger en onze producten.
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Ferm Living | www.misterdesign.nl

Balanced
Biotope

Recentered
Stage
Human
Touch
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STIJLTRENDS

Tijdgeest 2021 & de nieuwe stijltrends

CHANGE
reaction
We leven in een hectische en dynamische tijd, waarin het vorig jaar ingezette
veranderingsproces steeds zichtbaarder wordt. Woorden als klimaat,
digitalisering, respect en schaamte (voor vliegen bijvoorbeeld) zorgden ervoor
dat er meer en meer draagvlak kwam voor verandering. Iedereen leefde toe
naar het veranderingsproces en steeds vaker kwamen ook merken en
bedrijven met antwoorden.

Collectieve cultuurshock

www.extravert.nl

En toen kwam corona… Dat bleek te werken als een ware ‘vooruitspoelknop’.
We kwamen met z’n allen in een collectieve cultuurshock terecht en
aanvankelijk ervaarden veel mensen het als een spannende tijd, waarin
verbondenheid, liefde en aandacht voor elkaar de boventoon voerden.
Er kwamen liedjes en er werden bloemen bezorgd bij kwetsbare ouderen.
Maar naarmate het langer duurde, maakte dit gevoel steeds vaker plaats
voor woede, angst en stressgevoelens. Thuis blijven en thuis werken werd de
norm. Het begrip thuis-hub was geboren.

Menselijkheid en betrokkenheid
Anno 2021 doen we vrijwel alles thuis. In en om het huis, dus ook in de
tuin. Thuis werken, werken in de tuin, meer moestuinieren, meer groen
en ook meer pergola’s en overkappingen. Trendwatcher Aafje Nijman:
“Ontwikkelingen die goed samengaan met de groeiende aandacht voor
een gezonde leefomgeving. Natuurlijk komen de euforie en de aandacht
voor de grote thema’s straks wel terug. Maar eerst draait het vooral nog om
menselijkheid en betrokkenheid. We doen alles thuis: sporten, ontspannen,
werken, lesgeven… En de tuin vormt het verlengstuk van het huis. We zien
ook steeds meer tuinhuisjes; om in te werken of om je even te onttrekken
aan de hectiek van het drukke thuisleven. De verandering is overal om ons
heen. En de tijd zal uitwijzen voor hoe lang.”

AAFJE NIJMAN
Mede-eigenaar van Bureau Nijman + van
Haaster en trendwatcher bij Bloomtube.
Is daarnaast docent International Lifestyle
Studies op Fontys Hogescholen. Als
trendwatcher werkt Aafje elk jaar mee
aan de ontwikkeling van de uitgave
Groenbranche Trends, waarin de actuele
stijltrends worden beschreven.
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Ferm Living | www.misterdesign.nl

Balanced
Biotope
Streven naar een tuin met
een grote biodiversiteit
Duurzaamheid is binnen én buiten belangrijk. We streven
naar een tuin met een grote biodiversiteit. Naar een
compacte biotoop, waar planten en dieren in harmonie met
elkaar groeien en leven. Met planten die elkaar versterken,
ook op een kleinere oppervlakte.

1

Human
Touch
Aardetinten en huidtinten doen hun intrede

2

Human Touch weerspiegelt ook buiten een warm gevoel.
Borders ogen als glooiende golven en de meubels hebben
afgeronde vormen. Harde hoeken passen hier niet.
De organische vormen lijken de ruimte te plooien en
omarmen. Voeg hier een warm kleurpalet aan toe en de
harmonie is compleet.
De aandacht voor zwarte en grijze loungebanken verdwijnt
naar de achtergrond. Aardetinten en huidtinten doen hun
intrede. Deze kleuren zie je ook in borders met bloeiende
planten en roodbruine bladplanten. Het resultaat is een
vriendelijke buitenruimte die aanvoelt als een warm welkom.
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www.klevering.nl

Deze tuin vraagt om milieuvriendelijke materialen. Maar er
is ook plaats voor producten met een stoere, constructieve
uitstraling. Deze zijn gemakkelijk in elkaar te zetten of te
repareren en kunnen tegen een stootje, waardoor ze langer
meegaan en duurzaam zijn.
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STIJLTRENDS

www.buitenlevengevoel.nl

Recentered
Stage
Hoogteverschillen veranderen het
gezichtspunt op de tuin

Maayke de Ridder | Tuinbranche Nederland

Buiten is de zoektocht naar nieuwe verhoudingen
zichtbaar. De vertrouwde tuinindeling gaat op de schop.
Kleine, half omsloten ruimten, trappen, verhogingen en
verdiepingen maken van de buitenruimte een nieuw,
speels geheel. Hoogteverschillen veranderen het
gezichtspunt op de tuin.

www.extravert.nl

Steeds ontdek je weer andere plekjes. Het houdt de
buitenruimte spannend. Gemak blijft een belangrijk
uitgangspunt. Modulair tuinmeubilair smelt soms samen
in één beeldbepalend element, waarin zelfs beplanting
verwerkt is. Borders zijn duidelijk omsloten door
geometrisch gevormde bakken, scheidingswanden,
potten en zelfs meubelstukken.

“Een vriendelijke

buitenruimte om
te ontspannen
én te werken.”
Laat je verder inspireren!
Op wienerberger.nl/tuin kun je meer lezen over de stijltrends. Hier vind
je ook alle mogelijkheden voor bijpassende gebakken tuinbestrating.
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Van tuintrend

NAAR TUINSTIJL
Classica

Traditioneel
rustiek

12

Designa

Rustgevend
design

TUINSTIJLEN

Stijltrends zijn er om je te inspireren. Om je te laten zien wat er zoal
gebeurt in de wereld en hoe dat invloed 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
tuinstijlen Classica, Designa, Natura en Vida.

Natura

Natuurlijk
buitenleven

Vida

Kleurrijk
en gezellig
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Classica

Traditioneel
rustiek
Classica-tuinbestrating voelt zich thuis op de
achtergrond en eist de aandacht niet op.
Het laat 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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TuinVisie / Rietbergen Hoveniers

CLASSCIA
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www.briellaerd.nl
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CLASSICA

“Een tuin die

balans, rust en
sfeer uitademt.”

TREND!

PUUR groenprojecten | www.puurgroen.nl

Was vroeger alles beter? Vast niet! Maar het is wel fijn 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. In stijl genieten
van het gevoel van toen.

Laat borders duidelijk omsluiten door geometrisch
gevormde bakken, scheidingswanden, paden, potten
en zelfs meubelstukken. Modulair tuinmeubilair mag
samensmelten in één beeldbepalend element, waarin
zelfs beplanting verwerkt is.
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www.jandeboertuinhuizen.nl
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TIP!

Overzicht zorgt voor rust

De Classica-tuin biedt overzicht en rust, zonder dat het
saai wordt. Daarbij zorg je met kussens en tuinkleden
voor een eigentijdse en warme sfeer.
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www.buitenpracht-houtbouw.nl

Door de bescheiden Classica-tuinbestrating te combineren met
strakke en moderne elementen, creëer je afwisseling en verrassende
contrasten. Zo maak je de tuin spannend.

“C lassica
laat je tuin
schitteren.”

www.buytengewoon.nl

CLASSCIA
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Dutch Quality Gardens | Van Ooijen’s Hoveniers

IMAGINE! 2021

TIP!
Bloeiende planten geven kleur
De klassieke tuinbestrating uit de Classica-collectie
past goed in tuinen met symmetrische vormen. Het laat
vakken met beplanting extra goed tot hun recht komen.
Wil je wat kleuraccenten, kies dan voor bloeiende platen.
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CLASSICA

Balans, rust
en sfeer
De Classica-serie bestaat uit 8 sorteringen, leverbaar in diverse formaten.

Incana wasserstrich getrommeld

Oliva wasserstrich getrommeld

Gasol wasserstrich getrommeld

Gala wasserstrich getrommeld

Nostalgie wasserstrich getrommeld

Zenneton wasserstrich getrommeld

Novoton wasserstrich getrommeld

Varia wasserstrich getrommeld

Meer Classica
Kijk op wienerberger.nl/tuin voor meer inspirerende
combinaties en klassieke toepassingen in je tuin.
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Designa

Rustgevend
design
Designa-tuinbestrating mag gezien worden.
Het is strak, stijlvol en vol karakter en vormt in
een designtuin méér dan alleen de basis.
Met strakke vormen en natuurlijke accenten
geeft de Designa-tuinbestrating je tuin moderne
allure. Bestrating, beplanting, tuinmeubelen,
klinkers en accessoires; alles met gevoel en tot
in detail op elkaar afgestemd.
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“Klinkers met

een moderne
allure.”

TIP!

Strakke lijnen, strak legverband

Een Designa-tuin valt op door z’n strakke lijnen.
Het legverband van de tuinbestrating is daarin heel
bepalend. Wil je een moderne uitstraling, kies dan voor
halfsteens- of blokverband. Meer over legverbanden
lees je op pagina 54.
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www.buytengewoon.nl

PUUR groenprojecten | www.puurgroen.nl

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. Een Designa-tuin kan het hebben!

Copyright: Fotografie Dré Wouters, The Art of Living magazine. Tuinontwerp: Vosselman Buiten

DESIGNA
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TREND!
Het is tijd voor nieuwe verhoudingen. Denk aan kleine, half omsloten ruimten,
trappen, verhogingen en verdiepingen. Ze maken je tuin tot een nieuw, speels
geheel. Hoogteverschillen veranderen het gezichtspunt op de tuin. Ook is er
plaats voor producten met een stoere, constructieve uitstraling.
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www.stijltuinen.nl | Aanleg: www.vangeldertuinen.nl

IMAGINE! 2021

Cooxs Buitenkeukens

DESIGNA

www.jaapsterk.nl

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 alles net even anders is.
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Rustige vormen en kleuren

TIP!

Rust creëren in je tuin is de wens van veel mensen. Lekker
ontspannen om op te laden. Een plek om te borrelen en thuis
te werken. Je bereikt dit door te werken met rustige vormen en
kleuren. Designa-tuinbestrating sluit hier naadloos op aan.
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Tuinontwerp: Heart for Gardens
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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

Meer Designa
Kijk op wienerberger.nl/tuin voor meer inspirerende
combinaties en designtoepassingen in je tuin.
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De tuin als

verlengstuk

			 van je huis

Een geboren ondernemer, dat is Martijn de Groot - eigenaar van
De Groot Hoveniers uit Volkel. Aan het eind van het derde jaar van zijn
opleiding tuin- en landschapsmanagement runde Martijn met een paar
andere jongens al zijn eigen hoveniersbedrijf. Inmiddels is hij 38 en
heeft Martijn meer dan dertig mensen in dienst. Zijn geheim: heel goed
luisteren naar wat klanten willen en alles in eigen beheer uitvoeren.
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INTERVIEW
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Niet afhankelijk zijn

Een groene leefomgeving

Een paar dagen werken en een paar dagen naar school; dat was
zoals Martijn het voor zich zag, toen hij aan zijn laatste jaar begon
van zijn studie tuin- en landschapsmanagement. Martijn: “Mijn
hart lag bij het ondernemen en op de zaterdagen had ik al drie,
vier jongens voor me werken. Ik was ervan overtuigd dat ik door
de dingen goed te organiseren in staat zou moeten zijn om het
ondernemerschap te combineren met het volgen van mijn opleiding.
En zo geschiedde… Het bedrijf groeide lekker door en inmiddels zijn
we met zo’n dertig mensen.
In principe doen we alles in eigen beheer. Ik wil niet afhankelijk zijn
van onderaannemers, partners of ZZP’ers. Ook het ontwerpen van
tuinen doen we helemaal zelf. Hiervoor hebben we een hele goede
tuinontwerper in dienst.”

Bij het ontwerpen en aanleggen van een tuin, maar ook bij
tuinrenovaties, is het vooral van belang om te zorgen voor een
optimale balans tussen groen en verharding. Martijn: “Dat geldt
niet alleen voor grote tuinen, maar zeker ook voor de wat kleinere
tuinen. Mensen met een kleinere tuin kiezen er vaak voor om een
zo groot mogelijk oppervlak te bestraten omdat ze denken dat het
onderhoudsvriendelijk is. Maar het is veel belangrijker om een tuin
te creëren, waarin mensen zich prettig voelen. En dat is in mijn
visie vooral een tuin die een groene leefomgeving biedt. Daarmee
zorg je er ook voor dat het minder warm wordt in de tuin, dat de
biodiversiteit toeneemt en dat er meer leven in de tuin komt. Het is
aan mij om mensen hiervan te overtuigen als ze bij ons aankloppen
voor een nieuwe tuin.”

“Zorg altijd voor een optimale balans
tussen groen en verharding.”
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INTERVIEW

“Het is fijn om
meer thuis te zijn.
Bewuster leven,
intenser genieten.”
Temperatuur, privacy, beleving en onderhoud
In de visie van Martijn zijn er twee typen mensen, elk met een
specifieke voorkeur voor de inrichting van hun tuin.
Martijn: “Aan de ene kant heb je mensen die heel georganiseerd
zijn en al hun zaken goed op orde hebben. Zij maken doorgaans
heel bewuste keuzes en laten zich graag uitgebreid informeren
over de inrichting van hun tuin en de toe te passen materialen.
Meestal neemt het proces van eerste idee tot de realisatie bij
hen wel wat tijd in beslag.

Een doordacht tuinontwerp van nu bevat daarom veel meer
onderdelen dan alleen groen en bestrating. Mensen willen thuis
zijn in hun tuin en kiezen daarom ook graag voor een overkapping,
tuinverlichting, waterpartijen, meerdere terrassen, een goede
buitenwerkplek en een complete buitenkeuken. Inclusief alle
technische voorzieningen natuurlijk, zoals Wifi, een tv-aansluiting,
een SONOS-systeem en diverse soorten verwarming om het
buitenseizoen te verlengen. Je ziet dat de tuin echt het verlengstuk
wordt van het huis.”

Aan de andere kant van het spectrum staan de mensen voor wie
alles het liefst morgen al moet gebeuren. Zij geven de voorkeur
aan snelheid en gemak, maken meestal kortetermijnkeuzes en
willen het liefst alles vol leggen met bestrating. Het geeft mij veel
voldoening om deze mensen ervan te overtuigen om ook voor
veel groen in de tuin te kiezen. Door ze allerlei vragen te stellen
en inzichten te bieden, lukt dat meestal wel. Bijvoorbeeld door
gerichte vragen te stellen over aspecten als temperatuur, privacy,
beleving en onderhoud. Daarmee zet ik ze aan het denken.”

Bewuster leven, intenser genieten
Meer dan ooit speelt het leven zich thuis af in 2021. En dat zien
we ook terug in de tuin, volgens Martijn: “IIk zie dat mensen hun
tuin steeds belangrijker gaan vinden. Over het algemeen vinden
mensenhet ook fijn dat ze nu meer tijd thuis doorbrengen. Ze leven
bewuster en genieten intenser van hun gezin en het leven thuis.
Vóór corona draaide alles om buitenshuis werken, in de file staan,
verre vakanties, uit eten gaan en uitstapjes maken.
Ik zie dat mensen nu bewuster leven en thuis genieten van hun
gezin. Dat vertaalt zich ook naar de inrichting van de tuin.
Ook hier willen mensen zich thuis voelen. Het ontwerpen van een
tuin betekent voor mij dan ook meer dan ooit denken vanuit een
nieuwe dimensie; van binnen naar buiten.
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Moodboards
Om te komen tot een doordacht en compleet tuinontwerp, waarin
al die nieuwe en bestaande tuinwensen samenkomen, werkt
Martijn graag met moodboards. Martijn: “Dit hebben we standaard
onderdeel gemaakt van het ontwerpproces. We geven klanten
huiswerk mee en vragen ze een uitgebreid moodboard op Pinterest
samen te samen te stellen, zodat wij een goed beeld krijgen van de
gewenste sfeer en uitstraling. Aan de hand daarvan inventariseren
we alle wensen en behoeften.
Door goed te luisteren en door te blijven vragen, kom ik erachter
wat een klant écht wil. Sommige behoeften zijn latent en komen
pas aan de oppervlakte als ik erover begin. Een buitenwerkplek
is daarvan een goed voorbeeld. Het is toch heerlijk om buiten te
kunnen werken in plaats van op een saaie kantoorwerkplek.
Maar dan moet je bijvoorbeeld wel zorgen voor rust, schaduw,
stroom, Wifi en een goede ondergrond. Al die zaken nemen we
mee in het tuinontwerp.”

“Wij geven klanten

als huiswerk mee
een moodboard
samen te stellen.”
Bestrating en regenwater
Naast alle praktische zaken en ontwerpkeuzes speelt ook
duurzaamheid in de tuin een steeds grotere rol. Martijn: “Gebakken
tuinbestrating is wat dat betreft natuurlijk een goede keuze.
Het wordt duurzaam gemaakt van Nederlandse rivierklei en gaat
tientallen jaren mee. Het laat zich bovendien uitstekend combineren
met andere bestratingsvormen, zodat je altijd een fraaie oplossing
kunt creëren voor tuinen in elke stijl en voor elk formaat.
Ook met het oog op watermanagement is gebakken tuinbestrating
een slimme keuze. Ik vind dat je hemelwater nooit naar het riool
moet afvoeren, maar via je tuin de grond in moet laten lopen.
Dat is goed te doen als je de juiste keuzes maakt en zorgt voor een
goede balans tussen groen en bestrating. Als je daarbij kiest voor
gebakken tuinbestrating, kan het water zeker goed weg.
Ook bij zware regenbuien waar we tegenwoordig steeds vaker
mee te maken hebben. Als iedereen dit goed regelt, voorkomen
we dat het laagst gelegen huis in de straat steeds de pineut is
bij overvloedige regen. Naast voldoende groen en gebakken
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tuinbestrating kun je ook kiezen voor een regenbuffer- en
infiltratiesysteem. Dit vangt het regenwater op en geeft het
geleidelijk terug aan de tuin als het weer droog is. Een mooi
systeem dat we steeds vaker in tuinen toepassen.”

Hoofd én hart

Maar als wij aan een tuin beginnen, moet ik bij het ontwerp al het
gevoel hebben dat ik er zelf in wil zitten. Als dat niet zo is, dan klopt
het ontwerp waarschijnlijk niet en beginnen we opnieuw. Dat is puur
een kwestie van gevoel. Een mooi compliment kreeg ik pas nog.
Een jaar na de aanleg van een tuin vertelden de ouders van het
gezin me dat zelfs hun pubers met grote regelmaat van hun
kamers naar beneden komen om tijd in de tuin door te brengen.
Dan hebben we toch iets goed gedaan!”

MARTIJN DE GROOT
De oudste zoon in een lange traditie van agrarische ondernemers.
Begon in 2002 zijn onderneming De Groot Hoveniers, een echt
Brabants familiebedrijf met ‘de groenste vingers van de regio’.
Met passie en een grenzeloze interesse in alles wat met tuinen te
maken heeft, zorgen Martijn en zijn team ervoor dat mensen zich
echt thuis voelen in hun tuin en er optimaal van genieten.
degroothoveniers.nl - Volkel
hoveniersbedrijfstef.nl - Etten-Leur

Artist impression door De Groot Hoveniers

Een tuin ontwerpen anno 2021 is volgens Martijn een kwestie van
hoofd én hart. Martijn: “Het gaat erom dat je beleving creëert met
een fundament van kennis en ervaring. Elke ervaren hovenier of
tuinontwerper weet dat je een terras diep genoeg moet maken,
zodat de tuindeuren nog makkelijk open kunnen. Dat je terrassen
bij voorkeur niet in de zichtlijnen aanlegt. En dat je met bestrating
de diepte of breedte van een tuin kunt accentueren. Allemaal kennis
die je op kunt doen.
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Dutch Quality Gardens, Visio Vireo Tuinen
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Natura

Natuurlijk
buitenleven
Je tuin als je eigen stukje natuur, om heerlijk
in te kunnen ontspannen. Natuurlijk met de
Natura-serie; een collectie gebakken
tuinbestrating 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.

37

IMAGINE! 2021

“L aat groen

de hoofdrol
spelen.”

www.tuintuin.nl (Petra de Jong)

Is tuinieren ook jouw grote hobby? Om vervolgens in alle rust
te kunnen genieten van alles wat weelderig groeit en bloeit in je
eigen tuin. Dan heb je vast een klik met de natuurlijke kleuren
en texturen uit de Natura-serie. Gemaakt voor tuinen waarin het
vooral draait om het groen.

TIP!
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 uitstraling.
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www.bikkerhoveniers.nl

Laat de natuur z’n werk doen

De Rooy Hoveniers

NATURA
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“Keramische tuinbestrating
is een verantwoorde keuze
in een natuurlijke tuin.”
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Fotografie: Zane Lee
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De tuinbestrating van Wienerberger wordt in Nederland gemaakt
van klei uit Nederlandse rivieren. Onze productielocaties staan
altijd in de buurt van de rivieren, zodat we het transport tot een
minimum kunnen beperken.
Nederlandse rivierklei is bovendien een volledig hernieuwbare
grondstof. Het wordt continu aangevoerd en moet gewonnen
worden, om de doorstroming van het rivierwater te bevorderen
en het land te beschermen tegen hoogwater. Kies je voor een
Natura-tuin met keramische tuinbestrating dan kies je voor puur
natuur en lekker duurzaam.

TREND!

www.hoffelijketuinen.nl

www.hoveniersbedrijfjonkers.nl

NATURA

Duurzaamheid vind je binnen én buiten. Een tuin bijvoorbeeld met een grote
biodiversiteit. Een kleine biotoop, waar planten en dieren in harmonie met elkaar
groeien en leven. Met planten die elkaar versterken, ook op een kleinere oppervlakte.
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Ga voor duurzaam

TIP!

Dankzij het kleine formaat straatbakstenen, ontstaan er
veel voegen. Hierdoor kan het regenwater makkelijker in
de bodem wegzakken.
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www.anitahome.blog
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NATURA

Bewust
buiten leven
De Natura-serie bestaat uit 6 sorteringen, leverbaar in diverse formaten.

Nero getrommeld

Ares getrommeld

Ruston getrommeld

Preston getrommeld

Pastorale getrommeld

Norton getrommeld

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

Kleurrijk
en gezellig
Met Vida gebakken tuinbestrating 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 bovendien
uitstekend combineren met karaktervolle
accessoires.
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www.remadewithlove.nl

VIDA
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Stalen puien, Preferro Metaaltechniek
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VIDA

“Creëer warmte

in elk seizoen.”

TIP!

Biesot Tuinen en Parken

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
seizoen warmte in je tuin. Genieten maar!

Als je kiest voor gebakken tuinbestrating, varieer dan
gerust met andere materialen. Denk bijvoorbeeld aan
spannende combinaties met houten vlonders, grind,
betontegels of andere verhardingsmaterialen. Zo creëer
je een speels en afwisselend tuinbeeld.

www.familieoverdekook.nl

Maak het spannend en speels
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www.buitenpracht-houtbouw.nl
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TREND!
Kies uit een warm kleurpalet, waarin aardetinten en
huidtinten hun intrede doen. Het resultaat is een vriendelijke
buitenruimte die aanvoelt als een warm welkom.
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Stalen puien, Preferro Metaaltechniek

Hoe fijn is het om je tuin als verlengstuk te maken van je
huiskamer. Een sfeervolle plek om lekker met vrienden
te eten, te drinken en te praten terwijl de kinderen
spelen en ravotten. Maar ook een plek om in alle rust te
kunnen werken.

“J e tuin als
gezellig verlengstuk
van je huiskamer.”

www.elmervanveentuinen.nl

VIDA
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TIP!

Voel de warmte van Vida

De warmte en het comfort van een tuin in Vida-stijl voel
je door de rustgevende natuurtinten en pasteltinten.
Maar je kunt hierbij gerust kiezen voor accessoires of
planten in een felle kleur. Vida kan het hebben!
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www.remadewithlove.nl
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VIDA

Warm, natuurlijk
en kleurrijk
De Vida-serie bestaat uit 10 sorteringen, leverbaar in diverse formaten.

Megaton getrommeld

Carpo getrommeld

Supraton getrommeld

Doris getrommeld

Atlas getrommeld

Kerry getrommeld

Auxo getrommeld

Eros getrommeld

Lotis getrommeld

Novoton getrommeld

Meer Vida
Kijk op wienerberger.nl/tuin voor meer inspirerende
combinaties en mediterrane invloeden in je tuin.
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52
www.karwei.nl

VERWERKING

Kies voor
een mooi én

duurzaam
resultaat
Als je voor gebakken tuinbestrating gaat,
heb je heel wat te kiezen. Denk aan kleuren,
texturen, formaten en legverbanden. Daarbij zijn
er nog tal van aanvullende keuzes te maken die
moeten zorgen voor een optimale afvoer van het
regenwater. “Laat je bij je keuzes vooral leiden
door wat je mooi vindt,” is het devies van Koen
de Paepe, Technisch specialist Straat bij
Wienerberger. “Maar betrek voor het mooiste
resultaat altijd een professional bij de verwerking.”
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De juiste

Bladgeritsel Tuinontwerp

keuzes
Zelf een terras of tuinpad aanleggen, dat ziet er vaak
kinderlijk eenvoudig uit. “Maar daarin schuilt dan ook
het geheim van de hovenier of stratenmaker,” vertelt
Koen. “Het begint allemaal bij het maken van de juiste
keuzes. Dat doe je meestal samen met een tuinontwerper
of hoveniersbedrijf. Die zal je precies vertellen waar
je op moet letten, maar het is natuurlijk goed om je
vooraf alvast te verdiepen in o.a. vorm, formaten en
legverbanden. Naast de kleur bepaalt vooral het formaat
van de baksteen de uiteindelijke uitstraling van je terras,
tuinpad of oprit. De meest voorkomende formaten
zijn waalformaat, dikformaat en keiformaat. Ze zijn
zowel getrommeld als niet getrommeld leverbaar in
verschillende diktes. Als stelregel hanteren we vaak:
hoe groter het oppervlak, hoe groter het formaat.”

www.postmus-sierbestrating.nl

“D e mogelijkheden zijn
oneindig door te variëren
in formaten, kleuren en
legverbanden.”
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www.bikkerhoveniers.nl

VERWERKING

Legverbanden
Naast het formaat en de uitvoering van de gekozen
straatbaksteen is ook het legverband van invloed op de
uitstraling. Koen: “Het legverband beschrijft het patroon
waarin de bakstenen worden gelegd. Het legverband is
een esthetische keuze, maar ook de verwachte belasting
speelt mee. Een oprit heeft veel meer te verduren dan een
terras. Dan is een keper- of elleboogverband een goede
keuze. Tuinpaden en terrassen worden meestal gelegd in
blokverband, halfsteensverband of diagonaalverband.
Een zigzagverband zorgt voor een speels effect.

1.

Duurzaam onderhoud en reiniging
Een van de mooie aspecten van gebakken tuinbestrating
is dat het zeer lang meegaat en weinig onderhoud nodig
heeft. Gebakken tuinbestrating met een waterdoorlatende
voegmortel voegen, zorgt voor een nóg mooier resultaat
en maakt je bestrating nagenoeg onderhoudsvrij.
Koen: “Regelmatig vegen van de bestrating is meestal
voldoende om vervuiling tegen te gaan. Het gebruik van
een hogedrukreiniger raad ik niet aan. Ook om uitbloei,
een witte uitslag die vanuit de ondergrond naar boven
doorslaat, te verwijderen, is regelmatig schrobben met
water veelal afdoende. Groene uitslag kan ontstaan door
inwerking van regen- en oppervlaktewater. Dit is een
natuurlijk proces en niet toe te schrijven aan de kwaliteit
van de straatbakstenen. Deze uitslag is te verwijderen met
milieuvriendelijke reinigingsmiddelen of gebruik stoom om
de algen en mossen af te laten sterven.”

2.

4.

3.

5.

6.

1. Diagonaalverband met waalformaat 2. Halfsteensverband met waalformaat
3. Blokverband met keiformaat 4. Keperverband met waalformaat
5. Zigzagverband met waalformaat 6. Elleboogverband met dikformaat
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“M eer groen
is natuurlijk
een goed idee.”
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VERWERKING

Slim omgaan
met water
Bij de aanleg van een tuin met gebakken tuinbestrating
is er nog een factor om rekening mee te houden: het
voorkomen van wateroverlast. Die ontstaat steeds
vaker door overvloedige regenval als gevolg van
klimaatverandering. Meer groen in de tuin in combinatie
met gebakken tuinbestrating kan positief bijdragen aan dit
probleem, omdat het regenwater makkelijker in de bodem
kan wegzakken. Maar als je het echt goed wilt doen, kun
je het regenwater ook opvangen om er later je tuin mee te
bewateren. Dit voorkomt overlopende riolen in de straat
en je beperkt het gebruik van kostbaar drinkwater voor het
besproeien van de tuin. Naast de bekende regenton kun je

hiervoor ook de RainBloxx van ACO EasyGarden gebruiken.
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
infiltratiesysteem heen opzuigen. Zo maak je met RainBloxx
je tuin op eenvoudige wijze klimaatbestendig.

Feitje: De hoeveelheid
neerslag is de afgelopen
60 jaar met 20% gestegen.

Het duurzame RainBloxx infiltratiesysteem
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Roostergoten en sleufgoten

www.buitenpracht-houtbouw.nl

In een groene tuin kan het regenwater makkelijker
wegzakken. Milieucentraal adviseert daarom je tuin
minimaal te voorzien van 60% groen en 40% verharding.
Koen: “Om het regenwater op de juiste manier af te voeren,
kun je ervoor kiezen om een roostergoot of sleufgoot
naast je tuinpaden 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 eventueel
via een infiltratiesysteem af laten staan aan de omliggende
grond. Je kunt het ook opvangen om er later mee te
sproeien. Met regenwater kun je overigens ook prima
toiletten doorspoelen of wasjes draaien. Het is van nature
namelijk heel schoon!

“Met gebakken bestrating kan

het regenwater veel makkelijker
wegzakken in de bodem.”

Hexaline - Roostergoot
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Slimline - Extra smalle roostergoot

Hexa Slotline - Sleufgoot

Ben je op zoek naar praktische adviezen voor het aanleggen van
tuinbestrating, kijk dan op wienerberger.nl/tuin. Meer informatie over
de opvang en afvoer van hemelwater vind je op wienerberger.nl/aco

Kodde Architecten

Heb je meer hulp nodig?

VOLG ONS VOOR MEER INSPIRATIE!
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

