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Bylandt Straatbaksteen produceert een aansprekende en 
kwalitatief hoogwaardige collectie straatbakstenen. Producten 
die hun weg vinden in grote infrastructurele projecten, 
maar ook goed tot hun recht komen bij de aanleg van tuin, 
oprit en terras. Gefabriceerd met een milieuvriendelijk 
productieproces volgens de laatste stand van zaken in 
wetgeving en technologie. Alle straatbakstenen van 
Bylandt Straatbakstenen zijn KOMO-gecertificeerd en voldoen 
daarmee automatisch aan de Europese eisen in de richtlijn 
NEN-EN1344. Daarnaast bezitten wij de certificaten ISO 9001 
en op milieugebied ISO 14001. Een aantal producten is 
voorzien van het keurmerk Duurzaam Bouwen (DUBO).

Duurzaam tot in lengte van jaren 

Onze straatbakstenen zijn een puur natuurproduct. De grond-
stof klei winnen we voor het grootste deel in de uiterwaarden 
van de Nederlandse rivieren. Kennisinstituut Deltares heeft 
wetenschappelijk bewezen dat in de rivieren meer klei wordt 
afgezet dan er wordt gewonnen voor keramische doeleinden. 
De voorraad blijft dus op peil en daardoor is klei officieel aan-
gemerkt als hernieuwbare grondstof. Kleiwinning creëert boven-
dien nieuwe natuur en verkleint de kans op overstromingen. 

De levensduur van straatbaksteen is gemiddeld 125 jaar. In onze 
binnensteden liggen straatbakstenen die zelfs enkele honderden 
jaren oud zijn. Het hergebruik is door Royal Haskoning vastgesteld 
op 90%. Straatbakstenen zijn waardevast en het benodigde 
onderhoud is gering. De analyse van de levenscyclus (LCA) van 
straatbaksteen laat zien dat de totale milieubelasting van wieg 
tot graf tijdens de totale gebruiksduur circa 25% lager is dan die 
van betonplaten en maar liefst 50% dan die van betonstenen. 
Straatbaksteen is dus daarom een duurzaam product, tot in lengte 
van jaren.

Straatbaksteen
van hoge kwaliteit
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Cover:
Kantoorplein Endemol, Medirena Amsterdam
meissen   |   keiformaat 70
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Breed assortiment

Het assortiment van Bylandt Straatbaksteen bestaat uit meer 
dan 500 verschillende vormbak en strengpers straatbakstenen 
in meer dan 55 kleuren. Onze motivatie voor de beste kwaliteit 
resulteert in kleuren die natuurlijk, kleurecht en daarmee 
kleurvast zijn. 

Wij bieden meer dan 25 traditionele formaten, maar daar-
naast ook vernieuwende én unieke formaten zoals het 
Lingeformaat® 120. Wilt u specifieke formaten of kleuren, 
ga dan met ons in gesprek. We zoeken samen met u naar 
een op maat gesneden antwoord op uw vraag.

CRH plc 

Bylandt Straatbaksteen is een onderdeel van CRH plc, een inter-
nationale marktleider die is gespecialiseerd in de productie 
en distributie van bouwmaterialen. Verspreid over 34 landen 
werken er wereldwijd meer dan 76.000 mensen bij CRH. 
Binnen de strategische visie van CRH heeft veiligheid absolute 
topprioriteit. Bylandt Straatbaksteen investeert daarom continu 
in machineveiligheid, arbeidsomstandigheden en opleiding. 
Wij staan ervoor dat onze medewerkers elke dag gezond naar 
huis gaan. 

terra rossa   |   vormbak
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Vormbak
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Endemol, Medirena Amsterdam
terra anthra   |   keiformaat 80, Dikformaat 90

terra romana

terra anthra

terra autunno riva terra inverno

terra scura

terra marrone

terra autunno

terra vita

terra nova 

terra argento

terra robina

terra rossa
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Alle in deze brochure geplaatste productafbeeldingen geven een indicatie van de kleur, 
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor levering altijd een typemonster opvragen.

terra umbria

terra aurora

terra chiara

terra toscana

terra calDo

terra estate

terra fiore 

terra ocra 

Stadsweide Hindeloopen
terra estate, terra rossa   |   waalformaat 90

Gemeentehuis, Raadhuislaan Oss
terra rossa, terra marrone   |   lingeformaat 80
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Librije, Groenewoudstraat Horst
terra inverno, terra rossa   |   lingeformaat 60
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gewicht
kg/stuk

klem
Pakket

aantal  
P/Pallet

machinaal 
Pakket

elleboog kePer blok halfsteens

1,4 768

1,95 960 960 900 800 960 880

1,9 1008 576    

2,6 720 720 640 560 720 660

2,1 768 768

2,9 648 648 616 560 672 616

3,5 480 480 484 440 528 484

2,3 720 720 616 528 660 693

2,6 630 630 616 504 630 630

3,2 540 540 484 396 495

3,8 420 420 448 336 378

3,8 420 420 448 336 378

formaat- 
afkorting

formaat kenmerk afmetingen in 
mm ca. (lxbxh)

formaat-
coDe

aantal
P/m2 ca.

    

b-wf65 Waalformaat 65 Zonder vellingkant 206 x 51 x 65 6400 93

b-wf90 Waalformaat 90 Zonder vellingkant 206 x 51 x 90 6600 93

b-Df65 Dikformaat 65 Zonder vellingkant 206 x 65 x 65 6900 73

b-Df90 Dikformaat 90 Zonder vellingkant 206 x 67 x 90 7000 71

b-kf50 Keiformaat 50 Met vellingkant 206 x 102 x 50 7200 48

b-kf70 Keiformaat 70 Met vellingkant 206 x 102 x 70 7400 48

b-kf80 Keiformaat 80 Met vellingkant 206 x 102 x 80 7500 48

b-lf60 Lingeformaat® 60 Zonder vellingkant 242 x 60 x 80 4400 67

b-lf80 Lingeformaat® 80 Zonder vellingkant 242 x 80 x 70 4500 50

b-lf80Xl Lingeformaat® 80XL Zonder vellingkant 242 x 80 x 80 4100 50

b-lf120 Lingeformaat® 120 Zonder vellingkant 240 x 120 x 65 4600 33

b-vlf120 Lingeformaat® 120 Met vellingkant 240 x 120 x 65 4900 33

naam kleur * uitvoering kleurcoDe

terra rossa Rood Bezand / rood zand BY5100

terra robina Rood-Paars Bezand / paars zand BY5101  

terra argento Rood-Bruin Bezand / zilverzand BY5102

terra nova Rood bont Bezand / rood zand BY5105

terra vita Rood-Paars bont Bezand / paars zand BY5114

terra marrone Bruin Bezand / zilverzand BY5115

terra fiore Geel-Rood bont Bezand / zilverzand BY5129

terra ocra Geel Bezand / zilverzand BY5310

terra romana Bruin-Zwart-Paars Bezand / paars zand BY5419

terra anthra Bruin-Zwart Bezand / zilverzand BY5420

terra scura Zwart Bezand / zwart zand BY5430

terra calDo Rood-Bruin Onbezand BY6104

terra autunno Rood bont Onbezand BY6107

terra autunno riva Rood-Paars bont Onbezand BY6108

terra chiara Bruin bont Onbezand BY6124

terra aurora Geel-Bruin-Rood bont Onbezand BY6126

terra toscana Geel-Bruin bont Onbezand BY6128

terra estate Geel Onbezand BY6309

terra inverno Bruin-Zwart Onbezand BY6423

terra umbria Bruin-Zwart-Blauw bont Onbezand BY6432

b-w
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b-w
f90
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b-k
f50
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formaten

Kantoortuin, Gildenveld Zeewolde
terra aurora  |   waalformaat 90
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* Elke kleur is ook getrommeld leverbaar als 'Antica'-uitvoering.
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Raadhuisplein Reuver
terra romana, gouD glazuur   |   lingeformaat 80
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terra reggio

terra cortona

terra marina terra genova

terra castella

terra orvieto

terra taranto

terra arancia

terra volterra

terra salerno

terra rosolina

terra viola

Strengpers

Europaplein, Amsterdam
terra orvieto   |   keiformaat 80
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Veerplein, Vlaardingen
terra rosolina, terra volterra, terra cammello   |   Dikformaat 80

* De Terra Blanca is uitermate geschikt voor markeringen en accenten in straten en wegen. 
 Bijvoorbeeld ter afbakening van parkeervakken.
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Alle in deze brochure geplaatste productafbeeldingen geven een indicatie van de kleur, 
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor levering altijd een typemonster opvragen.

terra milano

terra ferrara

terra gialla terra blanca *

terra mantua

terra vesuvio

terra cammello

terra nerola

terra messina

terra sahara

terra varena

terra marsala

Kantoortuin Science Park Ekkersrijt, Son en Breugel 
terra marina, terra rosolina   |    wessems formaat 60/80
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Keizershof Arnhem
miX met Plauen en raDeberg   |   keiformaat 52Xl

Elisabethhof Oostvoorne
terra agata, terra gialla   |   Dikformaat 75 crh20 waterPasserenD
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Alle in deze brochure geplaatste productafbeeldingen geven een indicatie van de kleur, 
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor levering altijd een typemonster opvragen.

görlitz

kamenz

calau 45 meissen

raDeberg

meran

Pisa

terra agata

zittau

Plauen

terra Duna  

Oberlausitz
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kamenz Geel Geschaafd HA0125

Plauen Geel bont Geschaafd HA0130

Pisa Geel-Oker bont Geschaafd HA0132

raDeberg Oranje-Blauw bont Geschaafd HA0150

görlitz Natuurrood Geschaafd HA0110

zittau Rood-Blauw bont Geschaafd HA0115

meran Herfst bont Geschaafd HA0117

calau 45 Blauw-Rood-Bruin bont Geschaafd HA0120

meissen Blauw bont Geschaafd HA0140

kf45
kf52

kf52Xl

kf62
kf70

naam kleur uitvoering * kleurcoDe

terra viola Paars genuanceerd Bezand JW3172

terra volterra Paars-Rood Bezand JW3171

terra orvieto Rood genuanceerd Bezand JW3132

terra cortona Rood Geschaafd JK3710  

terra rosolina Rood Bezand JW3131

terra arancia Oranje Geschaafd JW3310

terra castella Rood bont Geschaafd JK3713  

terra reggio Kopergeel Geschaafd JK3732

terra salerno Bruin Geschaafd JK3740

terra taranto Bruin Bezand JW3141

terra marina Metaalblauw Geschaafd JW3110

terra genova Blauw-Bruin Geschaafd JK3750

terra marsala Blauw-Bruin genuanceerd Geschaafd JW3120

terra messina Rood-Blauw genuanceerd Geschaafd JW3115

terra vesuvio ** Rood-Blauw bont Geschaafd JK3720

terra ferrara Bruin-Brons Geschaafd JK3741

terra varena Bruin genuanceerd Geschaafd JW3143

terra nerola Zwart Bezand JW3117

terra mantua Donkerblauw Geschaafd JW3114

terra milano Zwart Geschaafd JK3760

terra sahara Geel Bezand JW3330

terra cammello Beige-Bruin Geschaafd JW3305

terra gialla Geel Geschaafd JW3315

terra blanca Hagelwit Glad JW3405

terra Duna Beige Geschaafd JW3325

terra agata Donkergrijs Geschaafd JW3510

b-w
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b-D
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b-D
f80

b-D
f90

b-k
f45

b-k
f52

b-k
f52Xl

b-k
f62

b-k
f62Xl

b-k
f65

b-k
f70

b-k
f71Xl

b-k
f80

b-w
sf80

b-w
sf80/8

0

b-D
w

sf65

formaten

formaat-
afkorting

formaat *** kenmerk afmetingen 
in mm ca. (lxbxh)

formaat-
coDe

aantal
P/m2 ca.

gewicht 
kg/stuk

 aantal Per Pallet
(kan per kleur verschillen)

b-wf75 Waalformaat 75 Zonder vellingkant 206 x 50 x 75 530 93 1,6 518

b-Df75 Dikformaat 75 Zonder vellingkant 202 x 65 x 75 520 73 2,0 394

b-Df80 Dikformaat 80 Zonder vellingkant 202 x 65 x 80 590 73 2,1 362

b-Df90 Dikformaat 90 Zonder vellingkant 202 x 65 x 90 680 73 2,6 330

b-kf45 Keiformaat 45 Met vellingkant 200 x 100 x 45 855 48 2,1 630

b-kf52 Keiformaat 52 Met vellingkant 200 x 100 x 52 820 48 2,4 540

b-kf52Xl Keiformaat 52XL Met vellingkant 240 x 118 x 52 825 34 3,4 408

b-kf62 Keiformaat 62 Met vellingkant 200 x 100 x 62 860 48 2,8 450

b-kf62Xl Keiformaat 62XL Met vellingkant 240 x 118 x 62 865 34 4,1 360

b-kf65 Keiformaat 65 Zonder / met vellingkant 202 x 100 x 65 560 50 2,7 280

b-kf70 Keiformaat 70 Met vellingkant 200 x 100 x 71 870 48 3,2 420

b-kf71Xl Keiformaat 71XL Met vellingkant 240 x 118 x 71 875 34 4,7 312

b-kf80 Keiformaat 80 Met vellingkant 200 x 100 x 80 880 48 3,4 360

b-kf80 Keiformaat 80 Zonder / met vellingkant 202 x 100 x 80 540 50 3,4 234

b-wsf80 Wessems formaat 60/80 Zonder vellingkant 240 x 60 x 80 620 68 2,5 420

b-wsf80/80 Wessems formaat 80/80 Zonder vellingkant 240 x 80 x 80 750 50 4,0 280

b-Dwsf65 Dubbel Wessems formaat 120/65 Zonder vellingkant 240 x 120 x 65 460 34 4,0 22

stan
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*** Op aanvraag zijn nog veel meer (op maat gemaakte) formaten mogelijk. Neem contact met ons op en maak uw wensen kenbaar. 

* Iedere kleur kan bezand, glad of geschaafd worden uitgevoerd.

** Alleen zonder vellingkant leverbaar.

o
p

 aan
vraag
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Oberlausitz
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Specials

terra mantua   |   formaatmiX

Tegels

Uniek zijn onze vierkante tegelformaten ca. 200 x 200 mm in 
vormbak of ca. 160 x 160 mm in strengpers. De strengpers tegel 
is tevens verwerkt in onze formaatmix van drie verschillende 
afmetingen, waarmee verschillende verbanden en combinaties 
gemaakt kunnen worden. Uiteraard zijn er meerdere kleuren voor 
handen. De vormbaktegels kunnen, binnen bepaalde grenzen, 
naar eigen ontwerp geglazuurd worden. 

Praktische en esthetische oplossingen

Naast onze reguliere collectie kleuren en formaten straatbaksteen, 
bieden wij verschillende specials die in meerdere uitvoeringen 
(kleur en formaat) verkrijgbaar zijn. 

Onze specials zijn niet alleen esthetisch fraai, maar ook erg 
praktisch. Bijvoorbeeld de gestreepte geleidestenen of stenen 
met één of twee noppen die zorgen voor extra grip en structuur. 
Of de hagelwitte Terra Blanca (p. 9) voor markeringen en accenten 
in het straatwerk. De zogenoemde ‘bisschopmutsen’ zijn ideaal 
als hulpstuk ten behoeve van mooie kantopsluitingen.

Bylandt straatbaksteen   |   Productoverzicht   |   specials12



glow in the Dark   |   glazuur

Zelfs in het donker biedt glazuur meerwaarde: glow in the dark. 
De glow in the dark stenen hebben een bijzondere glazuurlaag 
die daglicht absorbeert. Bij avond geven de stenen gedurende 
een bepaalde tijd een fraaie en sferische gloed af. Dat heeft 
zijn praktische voordelen voor looproutes en lijnenspellen, 
maar zorgt vooral voor special effects by night. 

Geglazuurde straatbakstenen

Met geglazuurde straatbakstenen kunt u een fantastisch kleuren-
spel creëren. Het is een pakkende verfraaiing van het straatwerk. 
Door de oneindige mogelijkheden krijgt creativiteit de vrije loop. 
Geglazuurde straatbakstenen zijn ook ter markering uitstekend 
toe te passen. 

Bylandt straatbaksteen   |   Productoverzicht   |   specials 13



Machinaal 
bestraten

Machinaal bestraten is, mede door de strenger wordende 
regelgeving in ons land, niet meer weg te denken uit de 
bestratingsbranche. Meer dan de helft van de straatmakers 
gebruikt bijna dagelijks mechanische hulpmiddelen. Dit 
heeft hun arbeidsomstandigheden en gezondheid duidelijk 
verbeterd. 

De juiste methode kiezen

Machinaal bestraten kan met de vacuümtechniek of een 
mechanische klem. Welke methode het beste is, hangt af 
van de specifieke situatie. Het formaat van de steen en het 
verband dat wordt gelegd, vragen telkens om een nieuwe 
afweging van de te gebruiken middelen. Voor smallere stenen 
zoals het Waalformaat, die in halfsteensverband worden gelegd, 
is een klem bijvoorbeeld minder geschikt. Het keper- of 
elleboogverband is daarentegen wel goed te leggen met 
een klem. Denk dus goed na over de juiste methode. Alvorens 
te kiezen, is het raadzaam eerst een proef op te zetten.

Eagle

Het hergebruik van straatbaksteen is met 90% ongekend hoog. 
Een ARBO-vriendelijke maar ook efficiënte verwerking heeft daarom 
aandacht nodig. Samen met Hollanddrain hebben wij gewerkt aan 
de ontwikkeling van de herbestratingsmachine Eagle. De Eagle maakt 
op het werk het gewenste verband, dat vervolgens met de ingebouw-
de vacuümtechniek kan worden verwerkt.
 

herbestratingsmachine eagle
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Kwaliteit waarborgen

Kwalitatief goed straatwerk met straatbaksteen heeft voldoende 
voegwerking en de voegen dienen goed en blijvend gevuld 
te zijn. Het machinaal verwerken van straatbaksteen maakt het 
straatwerk strakker, maar in de praktijk wordt vaak onvoldoende 
aandacht besteed aan het waarborgen van voldoende voeg-
werking. Dan ontstaat er afsplintering en frictie in het straatwerk. 
Geef straatwerk met straatbaksteen daarom de aandacht die 
het verdient. 

Kant-en-klare pakketten

Bylandt straatbaksteen draagt letterlijk haar steentje bij aan de 
ontwikkeling van machinaal bestraten. Wij beschikken over 
een zeer moderne gerobotiseerde installatie, die er voor zorgt 
dat de stenen in het gewenste verband en in genormeerde 
pakketten worden geleverd. We verplaatsen de fysieke belasting 
daardoor niet van het werk naar de fabriek. Zo zorgen onze 
pakketten, in combinatie met het vakmanschap van de straat-
maker en de toepassing van de juiste techniek, voor een optimaal 
resultaat bij machinaal bestraten.
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Bylandt Straatbaksteen.
Bijland 5
NL-6916 KA  Tolkamer
Postbus 24
NL-6916 ZG  Tolkamer

T +31 (0)88 088 5555
F +31 (0)88 088 5550
 mail@bylandt.com
 www.bylandt.com
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