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Een tuin om
in weg te dromen

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.

Huisje, boompje …bakstenen van Vandersanden
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Terra Vulcano Antica

Terra Milano

Terra Genova

Terra Ancona Antica



Handige tips voor 
je tuinontwerp

Voordat je met je tuin aan de slag gaat, is het 

goed even stil te staan bij wat je wilt en wat 

mogelijk is. We hebben daarvoor alvast wat 

slimme tips op een rijtje gezet. 

    Bereid je wensen voor de tuin goed voor. Zorg dat 

je duidelijk voor ogen hebt wat de belangrijkste 

functies van de tuin zijn. 

    Stel vooraf het budget vast, zodat je niet voor 

verrassingen komt te staan.

    Denk van groot naar klein. Start met de verdeling 

tussen bestrating en groen. Denk vervolgens 

na over het beplantingsplan. Voeg als laatste 

accessoires toe.

Vandersanden klinkers zijn verrassend veelzijdig. Ze lenen 

zich perfect voor terrassen en paden in de tuin, maar zijn 

natuurlijk ook geschikt voor de oprit. 

Terra Bolzano Antica

Terra Vulcano Antica

Terra Milano

Terra Lucca Antica



Met je tuin kun je heel 
veel kanten op. Wordt het 
een relaxplek of juist een 
speelparadijs? Ben je gek 
op tuinieren of houd je het 
liever onderhoudsvrij? Hoe 
het ontwerp ook wordt, met 
de gebakken klinkers van 
Vandersanden kies je voor 
een uitdagend begin en een 
geweldig eindresultaat.  
Bovendien kun je naar 
hartenlust combineren  
met andere materialen  
zoals hout en  
natuursteen.

Een uitdagend begin

Eindeloos  
combineren

Terra Modena Antica
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STRENGPERS

Terra Novara Antica Terra Verona Antica Terra Bergamo Antica

Waalformaat Waalformaat Waalformaat

Dikformaat Dikformaat Dikformaat

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. 50 stuks per m2 



Krachtige klinkers 
Voor het bestraten van een oprit kun je met onze strengpers 

stenen perfect uit de voeten. Ze zijn 52 of 67 mm hoog, keihard en 

oersterk. En ze zijn zo hard gebakken dat ze het gewicht van een 

auto gemakkelijk aankunnen. Zorg er wel voor dat je de fundering 

onder onze stenen stevig genoeg maakt. Want spoorvorming en 

verzakkingen in het straatwerk wil je liever niet. 

Strengpers gebakken klinkers 
Onze collectie gebakken sierbestrating bevat twee typen gebakken klinkers. Ze zijn vernoemd 

naar de manier waarop ze hun vorm krijgen voordat ze gedroogd en gebakken worden.

Strengpers klinkers worden gevormd door een vacuümpers. Een doorlopende kleibalk, de 

streng, wordt hierbij geëxtrudeerd. De streng wordt daarna volautomatisch versneden in 

de gewenste steenmaat. Eenmaal uit de oven worden onze strengpers klinkers getrommeld. 

Hierdoor ontstaat het nostalgische en verweerde uiterlijk. 

Terra Ancona Antica Terra Bolzano Antica Terra Iseo Antica

Waalformaat Waalformaat Waalformaat

Dikformaat Dikformaat Dikformaat
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STRENGPERS

Terra Roma Antica Terra Vulcano Antica Terra Lugano Antica

Waalformaat Waalformaat Waalformaat

Dikformaat Dikformaat Dikformaat



Terra Modena Antica

Terra Ferrara

Terra Lucca Antica

Terra Genova

Terra Carbona Antica

Terra Milano

Waalformaat

Keiformaat

Waalformaat

Keiformaat

Waalformaat

Keiformaat

Dikformaat Dikformaat Dikformaat
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VORMBAK

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. 96 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 

Peraldo Violeto Safino

Waalformaat Waalformaat Waalformaat

Dikformaat Dikformaat Dikformaat



Afstandhouders 
Het assortiment vormbakstenen wordt geleverd met 

afstandhouders. Deze zorgen voor mooie, rechte lijnen in het 

straatwerk met een voegbreedte van ca. 3 mm. De afstandhouders 

hebben als bijkomend voordeel dat ze de waterpasseerbaarheid 

vergroten. De combinatie met een waterdoorlatende voegmortel 

zorgt ervoor dat onkruid geen kans krijgt.

Vormbak gebakken sierbestrating
Vormbak klinkers maken we met een vormbakpers, denk aan een cakevorm. Hompen klei worden 

volautomatisch in vormbakken geperst waarna de overtollige klei aan de bovenzijde wordt 

afgestreken. Daarna worden de vormbakken omgedraaid en vallen de stenen uit de bakken. 

Door de afstandhouders kunnen deze vormbakklinkers zeer gelijkmatig gelegd worden.  

Dit levert mooi en strak straatwerk. Ideaal voor terras of oprit.

Lumino Morado Loreto

Waalformaat Waalformaat Waalformaat

Dikformaat Dikformaat Dikformaat
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Met de Blocco Bordano gebakken stapelblokken 
van Vandersanden maak je in een handomdraai 

de mooiste borders voor je beplanting.  
De variatiemogelijkheden zijn oneindig. Blocco 

Bordano stapelblokken zijn ook ideaal voor het 
creëren van muurtjes voor je verhoogde vijver.  

Door te spelen met hoogteverschillen maak je je 
tuin nog sfeervoller. Blocco Bordano is puur natuur, 

duurzaam en staat fraai in iedere tuin. 

De voordelen van Blocco Bordano

   Hoogwaardige, gebakken stapelblokken

   Oerdegelijk en gemakkelijk te reinigen 

   Maatvoering: ca. 290 x 100 x 100 mm, 34 blokken per m2

   Kleurvast en kleurecht

   Eenvoudig te verwerken met lijm, kit of specie

   Ook als hoekstuk te gebruiken

Blocco Bordano stapelblokken

Stapel  
op je tuin
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Van de natuur, voor de natuur

Natuurlijke
schoonheid 

De basis van onze klinkers is rivierklei, gewonnen in de 
Nederlandse uiterwaarden. Dat doen we samen met het Wereld 

Natuur Fonds, met veel respect voor flora en fauna. Door het 
winnen van deze lokale rivierklei creëren we nieuwe natuur. De 

rivieren krijgen bovendien meer ruimte en dat verkleint de kans 
op overstromingen. Onze branche wint minder klei dan dat de 

rivieren afzetten. Dit prachtige natuurproduct is dan ook officieel 
aangemerkt als onuitputtelijke grondstof.  

Duurzaam en verantwoord
Wij zijn de enige baksteenfabrikant in Nederland met een MVO Prestatieladder certificaat.  

Daarnaast hebben we diverse gerenommeerde keurmerken als DUBOkeur die onze kwaliteit en  

duurzaamheid onderstrepen. 

Voor de eeuwigheid
    Straatbakstenen zijn extreem duurzaam en gaan 125 jaar mee

    Door de natuurlijke voegwerking voorkomen straatbakstenen wateroverlast

    De stenen hebben een natuurlijke kleur, die met de jaren alleen maar mooier wordt
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Gevelbakstenen
Naast gebakken klinkers produceren we jaarlijks ruim 400.000 

gevelbakstenen, verdeeld over negen productielocaties in Nederland, 

België en Duitsland. Met ruim 140 kleuren in alle mogelijke formaten kan 

elke gewenste gevel gecreëerd worden. Voor elke wens is een passende 

oplossing te bedenken.

Groots in baksteen

Tuininspiratie
Ga naar www.vandersanden.com voor: inspirerende tuinblogs, voorbeeldtuinen, 

handige ontwerptips, instructies over tuinaanleg, informatie over legverbanden en 

een handige m2 rekentool.

E-board®

Met E-board® bieden we een totaalproduct voor zowel  

isolatie & renovatie van de woning als ook een praktische 

isolerende oplossing voor nieuwbouw projecten. Hoogwaardige 

isolatieplaten worden voorzien van steenstrips om de woning of 

nieuwbouwproject energiezuiniger te maken met het behoud van 

de prachtige stenen uitstraling.

Vandersanden is in ruim 90 jaar uitgegroeid tot het grootste baksteenproducerende 
familiebedrijf in Europa. Wij bieden gebakken producten die inspireren tot het 
ontwerp en de realisatie van mooie gebouwen en de aanleg van straten en tuinen. 
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Vandersanden
T 088 - 088 55 55
tuin@vandersanden.com

www.vandersanden.com

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


