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Duurzame straatbakstenen voor in je tuin

De natuur 
aan je voeten



Het sfeergevoel 
van Bylandt 
Straatbaksteen

Een tijdloze en duurzame oplossing
Straatbakstenen van hoge kwaliteit
Slijtvast en kleurecht
Kies uit meer dan 25 natuurlijke kleuren 
Afgestemd op de laatste tuintrends

Kleur:

Terra Napoli Antica
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Aan de slag 
in je tuin

Wil je een nieuw terras aanleggen in je tuin? 
Of een nieuw tuinpad langs de borders vol 
bloemen en planten? Is de oprit naar de garage 
aan vervanging toe?
Voor al deze verharde oppervlaktes zoek je een 
duurzaam materiaal dat perfect aansluit op de 
gewenste uitstraling en sfeer van de tuin. Of die 
nu strak en modern is, klassiek of meer eigentijds: 
met onze straatbakstenen aan je voeten, komt de 
tuinbeleving optimaal tot zijn recht.
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Waarom kies je voor 
onze straatbakstenen? 
Omdat je kwaliteit verlangt 
en geniet van de natuur

Kleur:

Terra Lucca Antica
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100% natuur
Onze straatbakstenen zijn een 100% natuurproduct, 

zonder enige toevoeging van kunstmatige kleur- of 

andere chemische stoffen. Met “de natuur aan je voeten” 

kies je voor bestrating die in perfecte harmonie is met 

het natuurlijk groen in je tuin.

100% hernieuwbaar
Wij maken onze producten van rivierklei. De natuur zet 

in de Nederlandse uiterwaarden meer klei af dan er 

wordt gewonnen door de industrie. Doordat we de klei 

in de uiterwaarden winnen, ontstaat nieuwe natuur en 

worden de vaarwegen veiliger en minder gevoelig voor 

overstromingen. 

Slijtvast
De straatbakstenen van Bylandt Straatbaksteen worden 

gebakken bij zeer hoge temperaturen. Door de geringe 

wateropname hebben ze een uitstekende kwaliteit 

(hardheid) en zijn ze ongevoelig voor extreme vorst, 

strooizout, olie of chemicaliën. Zijn de stenen door weer 

en wind wat vies geworden, dan even met water stevig 

schoonvegen of schoonspuiten. Met een beetje nieuw 

voegzand is je straatwerk weer als nieuw. 

Blijvende kleuren
Alleen natuurlijke grondstoffen bepalen de kleur van 

onze straatbakstenen. Ze zijn daarom 100% kleurecht 

en dat maakt dat de aardse kleur van de stenen niet 

verdwijnt. Sterker nog; door de invloed van weer en 

wind en het gebruik door de jaren heen worden de 

kleuren zelfs steeds mooier en intenser. 

Goede afwatering
Omdat er voldoende voegen aanwezig zijn, vloeit 

(regen)water geleidelijk weg en dat zorgt voor een 

goede waterhuishouding van de ondergrond. 

Het gebruik van straatbakstenen levert daardoor een 

betere afwatering op dan grotere bestratingsmaterialen.

Een uitstekende investering
Onze straatbakstenen hebben een bewezen levensduur 

van gemiddeld 125 jaar. Een partij gebruikte, authentieke 

straatbakstenen zul je altijd goed kunnen verkopen. 

Ze behouden hun waarde en kunnen probleemloos 

ergens anders opnieuw worden gelegd. 

Onze straatbakstenen hebben een lokale en natuurlijke oorsprong. 
Ze zijn niet alleen van toegevoegde waarde voor je eigen tuin,
ook daar buiten dragen ze bij aan een betere en mooiere leefomgeving.
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De emotie en het gewenste gevoel bij jouw tuin zijn een persoonlijke kwestie. 
Daarom bieden we een omvangrijk assortiment aan kleuren en formaten zodat je 
ruim de keuze hebt. Door onze samenwerking met landschapsarchitecten en 
tuinontwerpers is onze collectie afgestemd op de laatste tuintrends. 
Je kunt kiezen uit meer dan 25 kleuren. Welke sfeer of uitstraling je ook nastreeft, 
de straatbakstenen van Bylandt Straatbaksteen zijn altijd op hun plek in jouw tuin.

Binnen ons assortiment kun je kiezen tussen zogenoemde 

strengpersstenen of vormbakstenen, die afhankelijk van 

de kleur bezand of onbezand zijn. De strengpers kleuren 

zijn getrommeld en dat geeft een meer verouderd en 

doorleefd karakter. De vormbakstenen zijn standaard 

ongetrommeld en onbezand, wat een zeer specifieke 

uitstraling geeft. Maar ook hier is het “trommelen” mogelijk. 

Uitstraling: 
kies de kleur 
die bij jou past

Tip
Vaak is ongeveer een derde van je tuin 
verhard. Ga bij het kiezen van de kleur 
straatbaksteen dus goed na welke emotie 
deze oproept. Past deze bij het sfeertje 
dat je in je tuin wilt oproepen?
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Strengpers

JK8438

JW8210

JW8150 

JK8147

JK8187JW8910

JK8516 JK8197

JK8105

JW8420

JW8212JW8350

Zwart-Bruin (onbezand)   

Zwart-Blauw-Bruin (bezand)

Zwart (bezand)

Bruin (onbezand)

Bruin genuanceerd (onbezand)Rood-Bruin genuanceerd (bezand)

Rood-Bruin-Zwart (bezand) Rood genuanceerd (onbezand)

Paars genuanceerd (bezand)

Zwart-Bruin (bezand)

Zwart (onbezand)Blauw-Zwart (bezand)

TERRA MODENA ANTICA *  

TERRA ANCONA ANTICA

TERRA LUCCA ANTICA

TERRA NAPOLI ANTICA

TERRA VERONA ANTICATERRA NOVARA ANTICA

TERRA VULCANO ANTICA TERRA ROMA ANTICA

TERRA RIVA ANTICA

TERRA ISEO ANTICA

TERRA CARBONA ANTICATERRA LUGANO ANTICA

* AnTIcA staat voor “getrommeld”.

Verkrijgbare formaten AFMETINGEN CA. (L x B x H) AANTAL PER M2 CA.

WAALFORMAAT 200 x 50 x 65 mm 96

DIkFORMAAT 200 x 65 x 65 mm 73

Alle productafbeeldingen en referentiefoto’s in deze brochure geven een indicatie van de kleur, hieraan kunnen geen rechten 
worden ontleend. Ga daarom altijd naar een van onze selectdealers om de kleuren te bekijken (www.bylandt.com).
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Vormbak

BY6432

BY7108

BY6107

BY5100

BY7133

BY6424

BY7107BY7432

BY5129

Verkrijgbare formaten AFMETINGEN CA. (L x B x H) AANTAL PER M2 CA.

WAALFORMAAT 206 x 51 x 67 mm 93

DIkFORMAAT 206 x 67 x 67 mm 71

kEIFORMAAT 206 x 102 x 50/68 mm 48

De Terra Vita, Terra Marrone, Terra Rossa, en Terra Fiore zijn niet verkrijgbaar in Waal- en Dikformaat, alleen in:

BY5114

BY6108

BY7434BY7424

BY5115

Bruin-Zwart-Blauw bont (onbezand)

Rood-Paars bont (onbezand)

Rood bont (onbezand)

Rood (bezand)

Rood-Paars-Bruin bont (onbezand)

Lichtbruin bont (onbezand)

Rood bont (onbezand)Bruin-Zwart-Blauw bont (onbezand)

Geel-Rood bont (bezand)

Rood bont (bezand)

Rood-Paars bont (onbezand)

Bruin-Zwart-Blauw bont (onbezand)Lichtbruin bont (onbezand)

Bruin (bezand)

TERRA UMBRIA

TERRA AUTUNNO RIVA ANTICA

TERRA AUTUNNO

TERRA ROSSA

TERRA CERAMICA ANTICA

TERRA CHIARA

TERRA AUTUNNO ANTICATERRA UMBRIA ANTICA *

TERRA FIORE

TERRA VITA

TERRA AUTUNNO RIVA

TERRA CULTURA ANTICATERRA CHIARA ANTICA

TERRA MARRONE
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Formaatmix (strengpers)

JW3114 JW3138

De Terra Vita, Terra Marrone, Terra Rossa, en Terra Fiore zijn niet verkrijgbaar in Waal- en Dikformaat, alleen in:

JW3305
Zwart (onbezand) Rood (onbezand) Camel (onbezand)

TERRA MANTUA TERRA VENTURA TERRA CAMMELLO

Bezoek een van 
onze selectdealers  
De straatbakstenen van Bylandt Straatbaksteen 
kun je bezichtigen bij onze deskundige select-
dealers. Zij kunnen je voorzien van advies en 
uiteraard kun je de stenen ook daar bestellen. 
Kijk op www.bylandt.com voor een overzicht van 
de selectdealers bij jou in de buurt.

kleur:

Terra Riva Antica

Verkrijgbare formaten AFMETINGEN CA. (L x B x H) AANTAL PER M2 CA.

240 x 160 x 52 mm 26

160 x 160 x 52 mm 39

160 x 80 x 52 mm 78
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De klassieke tuin: 
nostalgie en romantiek

Tuinsferen: 
drie basistypes

De straatbakstenen van Bylandt Straatbaksteen passen binnen elk 
tuintype en bij elke uitstraling die je wenst. Om een idee te geven, 
tonen we drie basissferen waarin onze straatbakstenen zijn toegepast.
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De typische jaren ’30 woning heeft vaak een klassieke tuin. 

Rechtlijnig en overzichtelijk qua opzet, met veel groen. 

Er is een gazon aanwezig, een groot terras aan huis en 

enkele borders met bloemen en planten. Straatbakstenen 

ondersteunen de nostalgische sfeer in een klassieke tuin.

Tip 
Gun jezelf privacy
Je voelt je in je eigen tuin graag veilig en 
onbespied. Maar je zit ook liever niet in 
een vesting. Waar je uitzicht hebt naar buiten, 
maak je de tuin open.

TERRA NAPOLI ANTICA
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De designtuin: 
strakke lijnen
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Tip 
Geef je tuin voldoende beplanting
Een tuin mag niet te steenachtig worden. 
We hebben behoefte aan beplanting en groen 
om ons heen. Een tuin zou daarom maximaal 
voor een derde verhard moeten zijn. De rest 
is groen en/of gazon.

De designtuin kent een strak lijnenpatroon, waarin 

de bestrating, de waterpartijen en het groen zijn 

opgenomen. Ontwerpers passen nieuwe, maar een-

voudige materialen toe en zoeken dikwijls naar symmetrie. 

Een designtuin is voorzien van de nieuwste snufjes en 

straalt rust uit. Door een verfraaiing of een mooie blik-

vanger blijft het levendig. De straatbakstenen, vaak  

donkerder gekleurd, zorgen ervoor dat de ruimte het 

karakter van een aangename tuin houdt.

TERRA ANCONA ANTICA
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De eigentijdse tuin: 
een mix van klassiek 
en modern
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De eigentijdse tuin brengt verschillende tuintrends en 

stijlen samen. Enerzijds heeft de tuin een traditionele opzet 

met rondingen, anderzijds heeft de tuin rechte haaglijnen 

en herhalende patronen. De eigentijdse mix creëer je niet 

alleen door de beplanting of de indeling. Juist ook de keuze 

voor bijvoorbeeld de verlichtingsornamenten creëren een 

eigentijdse sfeer. Voor de bestrating is de veelzijdige straat-

baksteen altijd een goede keuze. Het materiaal heeft niet 

voor niets het predicaat “tijdloos”.

Tip 
Varieer met hoogte
Een vlakke tuin is saai. Je bent er snel op 
uitgekeken omdat je alles in één keer kunt zien. 
Werk daarom ook met hogere beplanting en 
haagblokken (hoger dan 90 cm). Dat maakt 
de tuin dieper en spannender.

TERRA LUCCA ANTICA
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Onze straatbakstenen kunnen in allerlei verbanden en vormen worden gelegd. 
Het type verband bepaalt niet alleen het uiterlijk, maar ook de stevigheid van het 
straatwerk. Voor een tuinpad of terras is die stevigheid minder belangrijk dan voor 
een oprit. Daar kun je beter kiezen voor een verband waarin de stenen ten opzichte 
van elkaar verspringen. Recht, schuin, slingerend of rond? De prettige maatvoering 
van de straatbaksteen zorgt voor enorm veel ontwerpvrijheid! 

Oneindig veel 
mogelijkheden

BLOkVERBAND

kEPERVERBAND

ELLEBOOGVERBANDHALFSTEENSVERBAND     

kLEzOORVERBAND

DUBBEL ELLEBOOGVERBAND

DUBBEL VISGRAATVERBANDDIAGONAALVERBAND

CIRkELVERBAND WAAIERVERBAND
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Tip
Het combineren van twee of meer kleuren 
en de afwisseling in kleurvlakken geven 
je tuin of oprit meer dynamiek. Door 
kleur-overgangen kun je het lijnenspel 
en de functie van bepaalde verhardingen 
(zoals een terras) verduidelijken. 

DUBBEL ELLEBOOGVERBAND

DUBBEL VISGRAATVERBAND
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Op zoek naar 
het unieke 
van een tuin

Interview met Sanne Horn
Ontwerper en beplantingsspecialist bij Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten

Bij Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten, het bureau waar 

Sanne ontwerpt, speelt beplanting een belangrijke rol. 

“Het grootste deel van onze klanten ziet de meerwaarde 

van een tuin met veel beplanting. Een plek om tot rust te 

komen, om de seizoenen te ervaren of om hun kinderen 

de natuur te leren kennen”, zegt Sanne. “Onze rol is om een 

tuin te maken die past bij de klant en waarin de beplanting 

beheersbaar is. Bestrating is een goed middel om ruimte in 

de tuin te scheppen en verhoudingen te creëren. 

Bij intensieve, beeldbepalende borders leg ik vaak een rand 

of rollaag van klinkers aan. Als een lijst rond een kunstwerk”.

 

Tijdloos
“Door actief bezig te zijn in ons vakgebied zijn we ons heel 

bewust van de huidige tijdsgeest. Daarin heeft straatbak-

steen als duurzaam product het tij mee. Straatbakstenen 

worden met de tijd alleen maar mooier en zijn daardoor 

waardevast. Er is veel variatie in kleur en vorm en daarmee 

goed bruikbaar in verschillende vormtalen. Ik denk dat er 

ook toekomst zit in het organiseren van hergebruik van 

straatbaksteen. Daarmee wordt het nog aantrekkelijker om 

het aan te schaffen. Voor ons zijn straatbakstenen een type 

verharding die wij, gecombineerd met mooie beplanting, 

altijd zullen blijven gebruiken.”

Sanne Horn maakte onder meer beplantingsplannen 

voor de Floriade 2012 en de nieuwe tuinen van het 

Rijksmuseum in Amsterdam. 

Daarnaast ontwerpt ze tuinen voor o.a. particulieren, 

scholen en zorginstellingen.

Op zoek gaan naar het unieke karakter van een tuin, dat is het uitgangspunt bij 
de ontwerpen van Sanne Horn. De ligging van de tuin, de aanwezige kwaliteiten 
(zoals waardevolle bomen of heesters), de wensen van de bewoners en de tijd 
die men heeft om de tuin te onderhouden, zijn de ingrediënten om tot een nieuw 
ontwerp te komen.
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Kleur:

Terra Roma Antica

Tip van Sanne
Verken je tuin goed voordat je hem 
gaat inrichten. Kijk hoe je tuin ligt 
ten opzichte van de zon, stem daar 
je keuze van beplanting en bestrating 
op af. Maak op meerdere plaatsen in 
de tuin een zitje. 
Zo ervaar je jouw tuin vanuit verschil-
lende kanten.
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Bylandt
straatbaksteen.

Meer info en inspiratie?
Bylandt Straatbaksteen.

+31 (0)88 088 5555

mail@bylandt.com

www.bylandt.com

Wij ondernemen met respect voor mens en milieu en produceren zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk. 
Dat heeft ertoe geleid dat wij een aantal gerenommeerde certificaten en keurmerken hebben behaald.

gecertificeerd gecertificeerdgecertificeerd


