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Elk moment
natuurlijk genieten! Puur natuur

Straatbaksteen is keramiek. Een versmolten verbinding van 
klei, water en vuur. Die klei winnen we in samenwerking met 
het Wereld Natuur Fonds, in de uiterwaarden van de Neder-
landse rivieren. Kleiwinning zorgt voor veilige vaarwegen en 
verkleint de kans op overstromingen. Daarbij is Nederlandse 
rivierklei officieel aangemerkt als hernieuwbare grondstof. 
Geen kunstmatige kleurstoffen of chemische ingrediënten. 
Gewoon een puur natuurlijk product.
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Sierbestrating van Bylandt 

■ Maakt je tuin authentiek en sfeervol
■ Is gemaakt van klei; natuurlijk, oersterk en kleurecht 
■ Geeft je tuin de bestrating die voor altijd mooi blijft
■ Vraagt weinig onderhoud en is fraai in elk seizoen

Een zomerse dag, een warme bries op je gezicht, de tuin volop in bloei. 
Terwijl de zon de klinkers onder je blote voeten verwarmt, geniet je van 
dat heerlijk ontspannen gevoel dat je tuin je altijd geeft. Met dank aan de 
sfeervolle gebakken sierbestrating van Bylandt. Daarmee leg je letterlijk 
de basis voor een natuurlijk en duurzaam buitenleven. Warm, authentiek 
en vertrouwd. In een tuin waar je elke dag opnieuw thuis komt!



Een leven lang 
sfeer in je tuin
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Nieuwe natuur! 
De Bijlandse Waard

Door het lokaal winnen van klei 
creëren we nieuwe natuur. 
De komende jaren zetten we 73 ha. eigen terrein om 
naar nieuwe, riviergebonden en publiek toegankelijke 
natuur! Kijk op bylandtsierbestrating.nl/natuur voor 
meer informatie. 

Fraai in elk seizoen

Straatbakstenen zijn bestand tegen extreme vorst, 
strooizout en chemicaliën. Ze overleven met gemak 
elk weertype en elk seizoen en gaan weer stralen 
als de zon gaat schijnen. Veeg ze na de winter stevig 
af met water en voeg wat nieuw voegzand toe waar 
nodig. En dan? Je tuinmeubels weer naar buiten en 
genieten maar!

Een tijdloze sfeermaker

Gebakken klinkers hebben een bewezen levens-
duur van maar liefst 125 jaar. En bovendien is het 
hergebruik vastgesteld op 90%. Tel uit je winst. 
Met Bylandt sierbestrating kies je voor duurzaam 
en milieuvriendelijk. Maar er is meer. 
In tegenstelling tot andere bestratingsmaterialen 
behouden onze klinkers hun kleur, uitstraling en 
kwaliteit. Het zijn dus echte tijdloze sfeermakers 
in elke tuin. 
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Nederland is het klinkerland bij uitstek. Al sinds de 14e eeuw  
gebruiken we straatbakstenen in onze tuinen, op straten en pleinen.  
Dit komt doordat straatbaksteen een aantal ongeëvenaarde eigen-
schappen heeft. Ben je op zoek naar klinkers waar je een leven lang 
van kunt genieten? Kies dan voor de straatbakstenen van Bylandt. 



Al meer dan 115 jaar produceren de kleimannen van Bylandt straatbak-
stenen met karakter. Vormbak stenen in Tolkamer en strengpers stenen 
in Kessel. Bylandt staat voor topkwaliteit, authentiek vakmanschap en 
expertise. Waarden die gebakken zitten in ons DNA. We zijn de oudste 
straatbaksteenfabrikant van Nederland en onze ambitie is uitdagend:
elke tuin een beetje mooier maken. Sfeervol, tijdloos en puur natuur. 
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Strengpers of 
vormbak klinkers 

Bylandt, bijzonder 
sinds 1900

Over strengpers straatbakstenen

Strengpers straatstenen staan bekend om hun strakke 
uiterlijk en uiterst maatvaste afmetingen. Ze zijn  
extreem hard en nemen daardoor het minste water op. 
Met de strengpers stenen van Bylandt kun je werkelijk 
alle kanten op in je tuin. Een geschaafd, bezand of glad 
uiterlijk? Het kan allemaal. Laat je verrassen!

Over vormbak straatbakstenen

De vormbak klinker is de meest toegepaste klinker 
in Nederland. De steen kenmerkt zich door een 
robuuste vorm en is in tegenstelling tot strengpers 
minder strak en meer natuurlijk. Bylandt vormbak
stenen zijn ongetrommeld, strengpers stenen 
getrommeld voor de authentieke look. Jouw dealer  
laat je graag het verschil zien en voelen.

Het Bylandt assortiment gebakken klinkers bestaat uit 
een gevarieerde reeks bonte en effen kleuren met bezande 
of onbezande oppervlakken. Je kunt kiezen uit strengpers 
of vormbak stenen in verschillende uitvoeringen en maten. 
En daarmee heb je eindeloos veel mogelijkheden om jouw 
tuin precies zo te bestraten zoals jij dat voor ogen hebt. 

Ontdek de verschillen

Waarom vormbak en waarom strengpers?  
Ontdek het verschil in productiemethodiek  
op bylandtsierbestrating.nl/productie

Strengpers

Vormbak



Variëren met kleur en materiaal

“We werken graag met gebakken klinkers, omdat het 
een tijdloos en duurzaam product is. Je kunt het als 
geen ander hergebruiken. Vaak passen we in de terras-
sen tegels toe en gebruiken we in de paden er omheen 
klinkers. Dat is een esthetische keuze om het terras als 
plek te definiëren in de tuin. Voor de kleurkeuze van de 
stenen kijken we goed naar het type huis en de gebruik-
te bakstenen. Contrast in kleur en materiaal is meestal 
erg fraai en geeft je tuin extra uitstraling. Maar zorg 
wel voor een juiste harmonie en denk altijd aan goede 
verhoudingen.”

Natuurlijke trends

“Op dit moment is de natuurlijke tuin erg populair, 
met een eigen moestuin of (verticale) kruiden-
tuin. Natuurlijke accenten zoals houten vlonders 
en boomschors doen het daarbij goed. Het hoeft 
allemaal niet meer zo clean, strak en gemaakt. De 
consument wil terug naar de oorsprong en het zelf 
beleven. Dat kan ook steeds vaker en langer door 
de overkapping waar steeds meer mensen voor 
kiezen. Laat het terras dan doorlopen tot voorbij de 
overkapping zodat je naast beschut en behaaglijk 
ook in het zonnetje van deze plek kunt genieten.”

Niet te veel bestrating

“Mensen hebben vaak de neiging om voor veel 
bestrating te kiezen. Maar van een snikhete binnen-
plaats zonder groen wordt niemand gelukkig. Ook 
met weinig ruimte of groene vingers zijn er prach-
tige oplossingen voor groen in je tuin. Bijvoorbeeld 
verticaal groen door het laten begroeien van schut-
tingen of pergola’s. Of juist bepaalde groene hoeken 
met bodembedekkers of andere dichtgroeiende 
planten. En vergeet zeker een boom of boompje niet 
om diepte en perspectief te krijgen.” 

Spelen met legverbanden

“Met verschillende legverbanden voor de gebakken 
bestrating kun je mooi variëren. Voor de oprit gebrui-
ken we meestal het elleboogverband. En paden leggen 
we vaak halfsteens, haaks op de looprichting met twee 
rollagen. Trouwens, de betonbanden waarmee de ste-
nen vaak opgesloten worden kun je mooi wegwerken. 
Plaats ze iets lager zodat je ze niet meer ziet. Ook leuk 
is de rollaag van gebakken klinkers langs een pad van 
grind.”
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 “Een tuin met natuurlijke 
  accenten wordt steeds 
  populairder.”

Tuingeluk, wie wil dat nu niet? Bylandt helpt je graag op weg. 
Samen met de meest vakkundige professionals door heel Nederland. 
Zoals Joost Lensen van Lensen hoveniers in Oosterbeek (gld). 
Hij vertelt je graag meer over de nieuwste trends in tuinenland.

HOVENIER JOOST LENSEN

INTERVIEW MET...

9

De vier basisvoorwaarden 
voor tuingeluk

“Tuingeluk is het uitgangspunt voor elk 
ontwerp dat wij maken. De vier basis-
voorwaarden voor tuingeluk zijn een 
goede verhouding tussen verharding en 
groen, hoogteverschil in de tuin, privacy 
en als vierde een tuin die niet meer werk 
kost dan je er in wilt stoppen.” 



Rood-Bruin-Zwart (bezand) Zwart (bezand)
TERRA VULCANO ANTICA TERRA LUCCA ANTICA

Zwart-Blauw-Bruin (bezand) 
 
Rood Bont (onbezand)   

TERRA ANCONA ANTICA  TERRA ROMA ANTICA

Zwart-Bruin (onbezand)  Paars Bont (bezand)
TERRA MODENA ANTICA  TERRA BOLZANO ANTICA 

Zwart (onbezand) Blauw-Zwart (bezand)  
TERRA CARBONA ANTICA  TERRA LUGANO ANTICA 

Alle productafbeeldingen en referentiefoto’s in dit 
magazine geven een indicatie van de kleur, hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend.

Rood-Bruin Bont (bezand) Bruin Bont (onbezand)
TERRA NOVARA ANTICA TERRA VERONA ANTICA
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Strengpers straatbakstenen

Strengpers straatbakstenen

De strengpers straatbakstenen zijn verkrijgbaar in: 

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

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

Ons assortiment



Rood-Paars Bont (bezand) Bruin-Zwart-Paars (bezand)
TERRA VENEZIA TERRA PESCARA

Zwart (onbezand)
TERRA MILANO

Bruin-Brons (onbezand)
TERRA FERRARA

Blauw-Bruin (onbezand)
TERRA GENOVA

Bruin Bont (onbezand) Bruin Bont (onbezand)
TERRA BRUNELLO TERRA NASCO

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

De vormbak straatbakstenen zijn verkrijgbaar in: 
Dikformaat
ca. L.206 x B.67 x H.90 mm
ca. 71 stuks per m2 

Rood Bont (onbezand) Bruin-Zwart (onbezand)
TERRA AUGUSTA  TERRA IMOLA 

Bruin Bont (bezand) Zwart-Bruin (bezand)
TERRA BERGAMO ANTICA TERRA ISEO ANTICA

De Terra Ferrara, Genova en Milano zijn verkrijgbaar in: 

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

Tip:
mooi voor moderne tuinen

De Terra Ferrara, Terra Genova en Terra Milano 
passen door hun strakke en gladde uiterlijk  
perfect bij moderne en minimalistische archi- 
tectuur. Trek het ontwerp door naar buiten en  
maak met straatbaksteen een designtuin.

De natuur aan je voetenSierbestrating van Bylandt 1312

Strengpers straatbakstenen Vormbak straatbakstenen



Maak je tuin nog sfeervoller door te spelen met hoogteverschillen. 
Met het Blocco Bordano stapelblok van Bylandt kun je eindeloos  
variëren. Creëer de mooiste borders voor je beplanting of gebruik ze 
voor je verhoogde vijver. Blocco Bordano is puur natuur, duurzaam 
en fraai in elk seizoen. 
Word ook stapel op je tuin! 

Stapel 
op je tuin! 

BLOCCO BORDANO
GEBAKKEN STAPELBLOK

Dit is Blocco Bordano  

■ Hoogwaardige gebakken 
 stapelblokken
■ Luxe en natuurlijke uitstraling
■ Puur natuur en oersterk 
■ Kleurvast én kleurecht
■ Lange levensduur
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Nog meer inspiratie?

Op bylandtsierbestrating.nl vind je nog meer ideeën en tuinen met 
gebakken bestrating. Ook ontdek je hier verschillende legverbanden, 
want de prettige maatvoering van straatbakstenen zorgt voor enorm 
veel ontwerpvrijheid.

Online je tuin ontwerpen

Om te zien hoe onze sierbestrating in je tuinontwerp past, kun je online 
direct aan de slag. Op bylandt.tekenjetuin.nl ontwerp je heel eenvoudig 
jouw ideale tuin. Plaats bomen, leg sierbestrating en kies je gewenste 
tuinafscherming. Je ziet direct het resultaat!

bylandt.tekenjetuin.nl

Like ons op Facebook

Wil je altijd als eerste op de hoogte zijn van de laatste tuintips, trucs en weetjes? 
Like dan onze Facebookpagina facebook.com/bylandtbv

■ Gemakkelijk te reinigen
■ Eenvoudig te verwerken met lijm, 
 kit of specie
■ Ook als hoekstuk te gebruiken
■ Afmetingen: ca. 290 x 100 x 100 mm
■ Er gaan 34 blokken in 1 m2
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Jouw dealer:

www.bylandtsierbestrating.nl

Bylandt BV
T 088 - 088 55 55
info@bylandtsierbestrating.nl
www.bylandtsierbestrating.nl


