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Voor je ligt imagine!, het nieuwe inspiratiemagazine
van Wienerberger over keramische tuinbestrating.
Nieuw omdat we gekozen hebben voor een nieuwe
magazine-opzet boordevol tuininspiratie. Met
imagine! willen we je helpen om de juiste bestratingskeuzes te maken voor de (her)inrichting van je
tuin. Want voor de meeste mensen is het een uitdaging om hun tuin mooi in te richten en ervoor te
zorgen dat deze onderhoudsvriendelijk is en blijft.
Dit vraagt om een juiste balans tussen natuurlijke harmonie en ruimtelijke ordening. De juiste keuze voor bestrating kan bijdragen aan het creëren van mooie
zichtlijnen en duidelijke contouren. Aan tuinen waarin het heerlijk vertoeven is,
liefst het hele jaar door. Maar wat is nu eigenlijk de juiste keuze voor bestrating?
Wat valt er allemaal te kiezen? En waar moet je allemaal rekening mee houden?
Dat ontdek je in imagine!
In imagine! lees je ook waarom keramische bestrating een duurzame keuze is.
Hoe je slim om kunt gaan met het regenwater in je tuin. Wat de kracht van
keramiek is. Wat de tuintrends van 2019 zijn, waar ze vandaan komen en hoe je
ze kunt combineren met de vier tuinstijlen van Wienerberger. Verder hebben we
uitgebreid gesproken met tuinontwerper Wim Lips, die zijn bijzondere visie op
tuinen en tuinontwerpen met je deelt.
Kortom, ga er maar eens lekker voor zitten en laat je inspireren. Ik wens je heel
veel plezier en nodig je ook graag uit op wienerberger.nl/tuin als je nóg meer
inspiratie of productinformatie zoekt.

Piet Mathijsen
Verkoopmanager Bestratingsmaterialen Wienerberger
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KERAMIEK
INHOUD

Er zijn heel veel redenen om te kiezen voor gebakken
tuinbestrating. Omdat het authentiek is met een mooie
uitstraling. Omdat het een duurzaam en 100% Nederlands
product is. Of omdat het heel lang meegaat, kleurvast is
en met de jaren alleen maar mooier wordt. Ontdek de
kracht van keramiek.

Keramiek leeft, varieert, blijft…

Sfeer, uitstraling en comfort

Keramiek leeft in de harten van Nederlanders. Overal zie je het:
op pittoreske dorpspleintjes en in oude gevels, zoals bij de
Amsterdamse grachtengordel. Op hellende daken van jarendertigwoningen en in eigen
tijdse architectuur. Met keramiek
kun je dan ook eindeloos variëren. En het blijft eindeloos mooi.

Wienerberger beschikt over veel kennis van en jarenlange
ervaring met bakstenen. En vooral hoe je er omgevingen mee
tot leven brengt. Openbare straten en pleinen, maar zeker ook
opritten, tuinpaden, terrassen en binnenplaatsen. Met gebakken
tuinbestrating creëer je volop sfeer, uitstraling en comfort in je
tuin. Ook dát is de kracht van keramiek. En omdat de juiste
uitstraling voor iedere tuinliefhebber een andere betekenis
heeft, valt er op het gebied van gebakken tuinbestrating heel
veel te kiezen. Het assortiment is erg ruim met talloze kleuren,
vormen, formaten en texturen. »

Natuurproduct met kwaliteit én karakter
Zolang de mensheid bestaat wordt er gebouwd met keramische
bouwmaterialen, zoals straatbakstenen, dakpannen, gevel
bakstenen en binnenmuurstenen. De basis voor keramiek is
klei, een natuurlijke en bijna onuitputtelijke grondstof. Naast klei
wordt dit natuurproduct gemaakt van water, vuur en lucht. Er is
geen ander materiaal dat zoveel kwaliteit weet te combineren
met karakter.

200 Jaar ervaring met keramiek
Wienerberger is wereldmarktleider in keramische bouw- en bestratingsmaterialen. Al twee eeuwen houden we ons hier intensief mee bezig. Tegenwoordig vervaardigen we onze producten
op uiterst moderne wijze, maar met behoud van de hoogwaardige kwaliteit en kenmerkende uitstraling. Ze gaan generaties
lang mee, zijn onderhoudsarm, kleurvast, onbrandbaar, vochtregulerend, herbruikbaar… eigenlijk te veel om op te noemen.
Bijzondere kwaliteiten die bijdragen aan een comfortabele,
duurzame en blijvend mooie leefomgeving.
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Het Nederlandse rivierenlandschap
Alle bijzondere eigenschappen van keramische bouwmaterialen
zijn natuurlijk ook van toepassing op de gebakken tuinbestrating van Wienerberger. Deze wordt gemaakt van verantwoord
in Nederlandse rivieren gewonnen rivierklei. Met de winning
worden de rivierbeddingen verdiept. En dat is gunstig, omdat
er op deze manier meer water afgevoerd kan worden. Na de
afgraving en winning van klei mag de natuur op veel plaatsen
haar gang gaan. Dat is positief voor een grote verscheidenheid
van dieren en planten. Op deze manier werkt Wienerberger
samen met natuurorganisaties aan de verbetering van het
Nederlandse rivierenlandschap.

“M et het verstrijken van de jaren
winnen straatbakstenen aan
uitstraling en karakter.”

Minder milieubelasting, langere levensduur
Dankzij de grondstofwinning, productiemethode en levensduur
zijn gebakken straatbakstenen één van de meest milieuvriendelijke bestratingskeuzes die je kunt maken voor je tuin. Toch blijft
Wienerberger zoeken naar manieren om de belasting van het
milieu nóg verder te verlagen en de levensduur te verlengen.
Straatbakstenen van Wienerberger worden zodanig geproduceerd dat ze bestand zijn tegen extreme vorst, hoge temperaturen en intensief dagelijks gebruik. Jaar in jaar uit, decennialang.
En met het verstrijken van de jaren worden gebakken stenen
eigenlijk alleen maar mooier. Ze winnen aan uitstraling, terwijl ze
hun oorspronkelijke kleur en authentieke karakter behouden.
Het mooie is ook, dat je ze hierdoor nagenoeg eindeloos kunt
blijven hergebruiken.

Meer informatie?
Kijk op wienerberger.nl/tuin als je meer wilt weten over
de kracht van keramiek.
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DUURZAAMHEID
INHOUD

Een
duurzame
keuze
Kiezen voor gebakken tuinbestrating is kiezen
voor een authentiek en duurzaam product.

1. Gaat ruim
125 jaar mee

4. Ruimte
voor water

Gebakken tuinbestrating is een keuze voor het
leven. Het gaat eindeloos mee en kan prima worden
hergebruikt. De authentieke uitstraling wordt met de
jaren alleen maar mooier.

Kleiwinning zorgt voor een verdieping van de
rivierbeddingen. Daardoor kunnen ze meer water
opnemen en afvoeren en zijn we beter beschermd
tegen hoogwateroverlast.

2. 100% Nederlands
natuurproduct

5. Verbeterd
rivierenlandschap

Wienerberger bakstenen worden in Nederland gemaakt van klei uit Nederlandse rivieren. De productielocaties staan altijd dichtbij de rivieren, waardoor
er weinig kostbaar transport nodig is. Dat voorkomt
veel CO2-uitstoot van vrachtwagens.

Door de constante aanvoer blijft klei oneindig
beschikbaar. Na afgraving en winning mag de
natuur haar gang gaan. Dat is goed voor een grote
verscheidenheid van dieren en planten. Samen met
natuurorganisaties werkt Wienerberger aan de verbetering van het Nederlandse rivierenlandschap.

3. Verantwoorde
productie
Bij het gesloten productieproces van bakstenen
worden klei, water, vuur en lucht gebruikt. Er
gaat niets verloren en er ontstaat geen afval.
Wienerberger is ISO 14001 gecertificeerd,
dé standaard voor milieubewust produceren.

6. Bewezen
duurzaam
Alle bestrating van Wienerberger is door onafhankelijke instanties getoetst op duurzaamheid. Er is goed
gekeken naar de afstand die grondstoffen afleggen,
de transportwijze, de samenstelling, de productiewijze, het onderhoudsniveau en de levensduur van
bakstenen.
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Fotografie: Kees Beekmans
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Durf
te
laten

los

Net als bij interieurs en in de mode zijn ook
tuinen aan trends onderh evig. Maar hoe komen
die trends eigenlijk tot stand, wie bepaalt wat
‘hot’ is en wat ‘not’ en hoe ziet 2019 eruit?
Trendwatcher Aafje Nijman weet de antwoorden. »
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Stijltrends
van 2019
1 Harvesting Elements
Vormen || Simpel en zonder poespas, natuurlijke, onregelmatige
organische vormen.
Kleuren || Wit-, grijs- en zwarttonen, blauwtinten en natuurlijke
kleuren groen, blauw en bruin.
Materialen || Grof karakter, eventueel gerecycled.
Dessins || Zonder opsmuk, marmerlook en vlekpatronen,
simplistische ruit of streep.

2 New Frontiers
Vormen || Strak, geometrisch of juist futuristisch. Materialen
belangrijker dan de vorm.
Kleuren || Paars en lila, verlooptinten, metallic uitwerkingen en
spiegelende kleuren.
Materialen || Glas en keramiek met een bijzondere finish,
kunststof, metaal.
Dessins || Kleurverlopen, grafische lijnstructuren en lijn
tekeningen met perspectief.

3 Soft Landing

Fotografie: Mooiwatplantendoen.nl

Vormen || Zacht, afgerond en lieflijke bollingen. Van oorsprong
hardere materialen die zacht ogen door hun uitwerking.
Kleuren || Pasteltinten afgewisseld met romige tinten, lichte lila’s
en nude-kleuren.
Materialen || Vriendelijke materialen, gewatteerd en langharig
(schapen)bont.
Dessins || Zacht, quilted, gewatteerd en dessins met veren.
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Aafje Nijman is medenaamgever van Bureau Nijman +
van Haaster, een bureau dat zich onder andere bezighoudt met interieur- en tuintrends. Aafje: “Wij zitten dicht
op de huid van de consument en de inzichten die we zo
krijgen, gebruiken we voor onze adviezen. Wij combineren feiten en visie en visualiseren onze inzichten.”

Onderzoek, beurzen en shoppen
Voor de samenwerkende brancheorganisaties Bloemenbureau Holland, iBulb en Tuinbranche Nederland
ontwikkelt Bureau NVH jaarlijks een trendvisie, waarvan
de jaarlijkse stijltrends een afgeleide zijn. Aafje: “Naast veel deskre
search bezoek ik samen met
mijn compagnon Anet verschillende beurzen in Europa op het
gebied van interieur, mode en
bloemen & planten. In alle steden die we bezoeken, gaan we
ook uitgebreid shoppen om de
nieuwe concep
ten en stijlveranderingen in kaart te brengen.
Alle informatie die we verzamelen, vertalen we in een compact
en begrijpelijk verhaal. Door alles wat we om ons heen
zien te toetsen aan de maatschappelijke ontwikkelingen,
zijn we in staat om te voorspellen welke trends belangrijk
gaan worden.”

Welke trend past bij jou?
De stijltrends voor 2019, die voortkomen uit Cutting
Strings zijn Harvesting Elements, New Frontiers en Soft
Landing. Bij de eerste speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Aafje: “Net als bij interieurs vinden we ook in de
tuin visuele contrasten. Aan de ene kant een heldere,
opgeruimde tuin, overzichtelijk ingedeeld en producten
met eenvoudige geometrische vormen. Aan de andere
kant valt het hergebruik van materialen op, waardoor
producten er juist wat rommelig en onregelmatig uitzien. Bij New Frontiers staat de futuristische uitstraling
centraal. Hightech en natuur wisselen elkaar af en transparante en semi-transparante
materialen versterken dat gevoel. Daarmee creëer je een wat
onwerkelijke uitstraling, die nog
eens wordt versterkt door spiegelende materialen en producten
met een olie- of iriserend effect.
Bij Soft Landing tot slot draait het
om zachtheid en comfort. Zachtheid creëer je met planten en
struiken met een extreem zachte
uitstraling, zoals mos, vol bloeiende struiken, pluizige grassen
en planten met zachtharig blad. Maar je kunt ook denken aan kussens, opblaasproducten, tuinkleden, schapen- en geitenvachten en semi-transparante zonwering.
Samen geven ze je het gevoel alsof je door een lekker
zacht kussen wordt opgevangen.”

“ Vooruitgang

Aafje Nijman
Functie
Co-owner
Bureau Nijman + van Haaster
Trendwatcher Bloomtube
Docent International Lifestyle
Studies Fontys Hogescholen
Specialiteiten
Interieurs, bloemen en planten voor
de internationale markt
Opleiding
Design Academy Eindhoven

en vernieuwing
kan niet zonder
verandering.”

Sneller dan ooit tevoren
De basis van de stijltrends, zowel voor interieurs als
tuinen, wordt gevormd door de tijdgeest. Als we kijken
naar de huidige tijdgeest, dan valt op dat alles sneller
gaat dan ooit tevoren en technologie steeds belangrijker
wordt. Aafje: “Technologie verandert ons leven continu
en daar moeten we ons aan over durven geven; oude
patronen loslaten en nieuwe dingen omarmen dus. De
naam van de huidige tijdgeest en de overkoepelende
naam voor de stijltrends van 2019 luidt dan ook ‘Cutting
Strings’. Daarbinnen is er ook meer aandacht voor rust
vinden, gezondheid en duurzaamheid. Thema’s die je
ook terugziet in de tuin.”
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Laat je verder inspireren!
Kijk eens op wienerberger.nl/tuin als je verder geïnspireerd wilt
worden. Op onze website vind je ook alle mogelijkheden voor bijpassende keramische tuinbestrating. Of maak op de volgende pagina’s kennis
met de Wienerberger tuinstijlen.

TUINSTIJLEN

Classica

Designa

Natura

Vida

De tuinstijlen
van Wienerberger
Stijltrends zijn er om je te inspireren. Om je te laten zien wat er
gebeurt in de wereld en hoe dat z’n weerslag 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.
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CLASSICA

Classica

Traditioneel rustiek
Classica straatbakstenen voelen zich thuis op de achtergrond. Ze eisen de aandacht niet op, maar
laten 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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Tip!
Beplanting in de spotlights

Fotografie: Jos Bouwhuis Tuinen

Galerie Wildevuur | www.wildevuur.nl

Heb je symmetrische vormen in je tuin? Dan passen de klassieke straatbakstenen uit de Classica-serie hier heel goed bij.
De ingetogen Classica-uitstraling zet vakken met beplanting
extra goed in de spotlights.

“E en tuin die
balans, rust en
sfeer uitademt.”
Was vroeger alles beter? Vast niet! Maar hoe fijn is het
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. Het gevoel van toen.

14
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CLASSICA
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Fotografie: Mooiwatplantendoen.nl

CLASSICA

“B akstenen die andere tuin
elementen laten schitteren.”
Durf de bescheiden Classica tuinbestrating
ook eens te combineren met strakke en
moderne elementen in je tuin. Verrassende
contrasten maken een tuin spannend.
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Fotografie: Meker Tuinen

Fotografie: Mooiwatplantendoen.nl
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Fotografie: Ibulb

Tip!
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Ordelijk, maar zeker niet saai
In de Classica-tuin klopt alles, zonder dat het saai
wordt. Creëer een eigentijdse sfeer met kussens en
tuinkleden. En combineer met zachte pasteltinten,
romige tinten, lichte lila’s en nude-kleuren.

CLASSICA

Balans, rust
& sfeer
De Classica-serie bestaat uit 9 sorteringen, leverbaar in diverse formaten.

Incana wasserstrich getrommeld

Oliva wasserstrich getrommeld

Gasol wasserstrich getrommeld

Gala wasserstrich getrommeld

Nostalgie wasserstrich getrommeld

Varoton wasserstrich getrommeld

Zenneton wasserstrich getrommeld

Novoton wasserstrich getrommeld

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

19 14

IMAGINE! 2019

Designa

Rustgevend
design
Designa straatbakstenen mogen gezien worden. Ze zijn strak, stijlvol en vol karakter en vormen in
een designtuin méér dan alleen de basis. Met strakke vormen en natuurlijke accenten voorziet
Designa je tuin van moderne allure. Bestrating, beplanting, tuinmeubelen, klinkers en
accessoires; alles tot in detail op elkaar afgestemd.

14
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DESIGNA
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“K linkers die gezien
mogen worden.”

14
22
Copyright: Fotografie Dré Wouters, The Art of Living magazine. Tuinontwerp: Vosselman Buiten

IMAGINE! #01

DESIGNA

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. Designa kan het
hebben!

Tip!

Fotografie: Mooiwatplantendoen.nl

Het juiste legverband
Een designtuin vraagt om strakke lijnen. Als je kiest voor een
halfsteensverband of blokverband is een moderne uitstraling
gegarandeerd. Net even anders, maar blijvend mooi! Op pagina
54 lees je meer over legverbanden.
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Fotografie: Mooiwatplantendoen.nl
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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

Fotografie: Jaap Sterk Exteriors

tuinontwerp waarin alles net even anders is.
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“A lles tot in detail
op elkaar
afgestemd.”

Copyright: Fotografie Dré Wouters, The Art of Living magazine. Tuinontwerp: Biljoen Groen & Liemers Hendriks

DESIGNA
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Reny houtkachels en houthaarden

Copyright: Fotografie Dré Wouters, The Art of Living magazine. Tuinontwerp: Vosselman Buiten
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Meer Designa
Kijk op wienerberger.nl/tuin voor meer
inspirerende combinaties en design-
toepassingen in je tuin.

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

Tip!
Combineren met andere materialen
Helemaal 2019: kunststof materialen en glas, van mat tot transparant.
Eigentijds combineren kan ook met producten van metaal of metaal
finishes op andere materialen, zoals glas, keramiek en textiel.
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“E en energetische
tuin begint bij een
goed gevoel.”
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Fotografie: Kees Beekmans
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INTERVIEW

INTERVIEW MET WIM LIPS

Tuin in
natuurlijke
harmonie
Een fijne plek voor mensen, planten en dieren, dat zou
elke tuin moeten zijn. Tuinontwerper Wim Lips vertelt wat
ervoor nodig is om een tuin in balans te krijgen. Hij ontwerpt tuinen waar goede sfeer en harmonie op een
natuurlijke wijze aanwezig zijn, door de juiste vormgeving,
vormkracht en gedachtekracht toe te passen.

»
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Wim Lips is tuinontwerper en hovenier in hart
en nieren. Maar bovenal een gevoelsmens.
Na een ingrijpende ervaring besloot hij los te
laten en voortaan zoveel mogelijk zorgeloos te
ondernemen. En dat betekent voor Wim alleen
dingen doen waar hij 100% achter staat. Dingen
doen die het verschil maken. Hij ontwikkelde
het concept FeelGood Garden; een tuin waar je
gelukkig van wordt, die energie geeft en geen
energie kost.

Waarom is het belangrijk om een tuin in
harmonie met de natuur te hebben?
“Steeds meer mensen beseffen dat we met
z’n allen te ver zijn afgedwaald van de natuur.
En langzaamaan dringt het besef nu ook door,
dat dit wel eens de oorzaak zou kunnen zijn
van veel gezondheidsklachten, van burn-out
en depressie tot obesitas en hartklachten.
In mijn tuinontwerpen wil ik de natuur weer

terugbrengen in de dagelijkse leefomgeving,
zodanig dat we weer balans en harmonie
ervaren. Ik wil mensen bewust maken van
de helende kracht van de natuur en ze laten
beseffen dat je méér invloed hebt op je
gezondheid en je welbevinden dan je denkt.
Met ons concept van de FeelGood Garden willen
we de balans van zowel de mens als de natuur
herstellen.”

Hoe werkt dat dan?
“Uit een door ons uitgevoerd onderzoek blijkt dat
contact met de natuur een helend effect heeft.
Dat effect is nog beter merkbaar, als die natuur in
harmonie is. Een tuin die in harmonie is, noemen
wij een energetische tuin; een tuin die energie
geeft. Wij streven altijd naar balans tussen mens
en omgeving, en balans in het ontwerp van de
tuin. Wie maakt gebruik van de tuin, wat wil
je met de tuin en wat vind je mooi en prettig?

Wat geeft energie en wat neemt energie?
Uiteindelijk blijven er maximaal drie belangrijke
uitgangspunten over. Bijvoorbeeld: meer rust,
een fijne speelplek, een plek om energie op te
doen, een plek om met vrienden samen te zijn
etc. Dan bepalen we de juiste locatie voor zitten,
kijken, spelen, rusten etc. en kijken we naar de
storende elementen zoals straling, geluid, licht en
omgeving en hoe we deze kunnen harmoniseren.
Als alle vragen beantwoord zijn, gaan we aan de
slag met het persoonlijke ontwerp waarin al deze
elementen terugkomen. We ontwerpen een tuin
die niet alleen mooi is, maar ook energie geeft en
voedend is.”

En je laat je daarbij leiden door je gevoel?
“Bij het ontwerpen gebruik ik de juiste vormen,
materialen en planten op de juiste plaats. Alles
wat ik doe, gaat op gevoel en met de juiste
intentie. Bij mijn ontwerpkeuzes ga ik uitsluitend

“In mijn tuinen is zeker plaats
voor keramische bestrating; een
natuurlijke en duurzame keuze.”
uit van natuurlijke materialen. Die hebben, ieder
voor zich, bijzondere energetische waarden en
eigenschappen, die in verschillende omgevingen
andere invloeden hebben. Het gebruik van
passende, natuurlijke materialen geeft mij de
mogelijkheid om aangename ruimtes te creëren
waar mensen, maar ook dieren en planten zich
prettig voelen.”

Wat vind je belangrijk bij een tuinontwerp?
“Eigenlijk gaat het helemaal niet om wat ik vind.
Bij mijn ontwerpen ga ik altijd op zoek naar het
meest optimale wat ik de gebruikers van een tuin
kan bieden. Ik werk holistisch en denk na over
wat de functie is van het leven in en om de tuin.
In een ideaalsituatie zou je eerst je tuin moeten
ontwerpen en pas daarna het huis. Als je op
een perceel staat en de omgeving in je op laat
gaan, kom je tot inzicht. Daarbij laat ik me graag
leiden door de vier elementen water, vuur, aarde
en lucht en door ontwerpprincipes als de gulden
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INTERVIEW

snede en feng shui. Door alles op de juiste plek
te zetten, creëer je harmonie en balans in een
tuin. Dat is zo belangrijk, dat ik ook ‘nee’ zeg
tegen mensen die met een eigen ontwerp komen
dat niet strookt met mijn visie. Zo kwam er laatst
iemand met een ontwerp vol kunstgras en grote
betonnen tegels. Dat was fijn voor z’n kind, zei
hij. Toen ik z’n dochtertje zag, wist ik meteen dat
het geen goed idee was. Zij wil lekker op blote
voeten in de natuur zijn. Dan moet je dus niet
kiezen voor kunstgras en beton!”

Je tuinen zijn dus ook kindvriendelijk?
“Natuurlijk, elke tuin waarin de natuur een
hoofdrol speelt, is kindvriendelijk. Veel meer dan
volwassenen staan kinderen dicht bij de natuur.
Maar met de jaren verdwijnt dat langzaam en
dat is jammer. Zo snap ik niet dat er rondom
een kinderdagverblijf overal tegels liggen. Dat
verzinnen mensen, die niet kijken naar de
behoefte van kinderen. Ik denk dat we »

Bij het ontwerpen gebruikt Wim de juiste vormen, materialen en planten op de juiste plaats.

31 14

IMAGINE! 2019

14
32

Fotografie: Kees Beekmans

INTERVIEW

“A lles wat in
de natuur zit,
zit in ons.
En omgekeerd.”
kinderen juist zo dicht mogelijk bij de natuur
moeten houden, daar ligt immers onze basis.
Het grootste gedeelte van onze evolutionaire
ontwikkeling hebben we te midden van de natuur
doorgebracht. Alles wat in de natuur zit, zit in
ons. En omgekeerd: alles wat in ons zit, zit in de
natuur. Wij zijn natuur! Als je dat begrijpt, weet je
dat je omgeving daar heel veel invloed op heeft.”

Waaraan herken je een Wim Lips-tuin?
“Het belangrijkste kenmerk van mijn tuinen is
de grote diversiteit aan beplanting. Die is altijd
gericht op het aantrekken van vogels, vlinders
en bijen. Een tuin moet vooral leven, want een
levende tuin zorgt voor een levende en positieve
omgeving. Dat zie je ook terug aan de vogels
die je tuin bezoeken. De tuinen die ik ontwerp,
worden veelvuldig bezocht door klankvogels.
Kraaien en eksters zie je er amper, die voelen
zich meer thuis in een belastende omgeving.
Je zou het kunnen zien als het verschil tussen
ecologie en economie; dat zijn in mijn visie
elkaars tegengestelden. Logie betekent
meebewegen met de natuur, terwijl nomie staat
voor kortknippen, beperken en wetmatigheden.
In mijn tuinen ga ik voor ecologie en natuurlijke
bouwstoffen.”
En hoe past keramische bestrating hierin?
“In mijn tuinen is zeker plaats voor keramische
bestrating. Dat is immers een natuurlijke en
duurzame keuze. Ik heb er zelf ook voor
gekozen, bij de bouw van mijn eigen huis in
Nistelrode. De keramische bestrating ligt voor
het huis en loopt er dwars doorheen naar de
achtertuin. Dat voelt heel goed, omdat baksteen
een natuurproduct is en energie geeft. Het
mooie van bakstenen is ook dat je ze niet hoeft
af te schrijven. Ze worden alleen maar mooier
met de tijd; ze worden geleefd en door het
verstrijken van de tijd ga je ze anders beleven.

Terrassen van gebakken stenen vind ik ook
mooi. Als mensen daarop zitten, ontstaan
vanzelf de mooiste gesprekken. Dat komt omdat
het terras in harmonie is met de natuur en dat
werkt weer door op de mensen zelf. Nog een
belangrijke reden om te kiezen voor gebakken
tuinbestrating, maar dan van praktische aard, is
dat het water gemakkelijk door de voegen zakt.
Zeker nu we door klimaatverandering regelmatig
te maken hebben met wateroverlast, is dit
ook een groot pluspunt ten opzichte van grote
betonnen tegels.”

Tot slot, wat worden de trends voor 2019?
“Eerlijk gezegd werk ik niet met trends, zoals
je ze in boekjes en op internet vindt. Maar
als ik toch iets moet noemen, dan is het de
klimaatadaptieve of levende tuin. Hierin kun je de
natuur zien, voelen, horen, ruiken en proeven.
Dat sluit naadloos aan bij mijn doel om het
rondom je eigen huis fijner en gezonder te maken
voor jezelf, kinderen, planten en dieren.”

W IM LIP S ( 1 9 5 6 )
Eigenaar van LipsGroen te Nistelrode
en grondlegger van het concept
FeelGood Garden. Volgde de vierjarige
opleiding Ecotherapie (tegenwoordig
ECOintention) en Business Spiritualiteit
aan de Business Universiteit
Nyenrode. Schrijver van de boeken
‘De kracht van rust’ (2012) en ‘De
helende kracht van de natuur’ (2018).
lipsgroen.nl
feelgoodgarden.nl
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Natura

Natuurlijk
buitenleven
Je tuin als een eigen stukje natuur, waarin je heerlijk kunt ontspannen. Natuurlijk met de Natura-serie;
een collectie bakstenen 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.
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Fotografie: Halbe Tigelaar - Tuinontwerpburo GreenART

NATURA
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Fotografie: mooiwatplantendoen.nl

“Verantwoorde
keuze in een
natuurlijke tuin.”

Wienerberger bakstenen worden in Nederland

Fotografie: Heart for Gardens.

gemaakt van klei uit Nederlandse rivieren. Klei is
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bovendien een volledig hernieuwbare grondstof.
Puur natuur en lekker duurzaam dus!

NATURA

Tip!
Natuurlijk uitziende paden

Fotografie: mooiwatplantendoen.nl

Wil je natuurlijk uitziende paden in je tuin? Kies dan voor
klinkers. Ze vormen bovendien een stijlvolle, rustige basis
voor een landelijke tuin.
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Fotografie: Mooiwatplantendoen.nl

NATURA

“E en tuin waarin groen
de hoofdrol speelt.”
Is tuinieren jouw grote hobby? Om vervolgens ontspannen te genieten van
de rust en alles wat groeit en bloeit in je eigen tuin. Dan heb je vast een klik
met de natuurlijke kleuren en texturen uit de Natura-serie. Ze zijn gemaakt
voor tuinen waarin groen de hoofdrol speelt.
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Meer Natura

Fotografie: Mooiwatplantendoen.nl

Fotografie: Florera

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

Tip!
Spannende contrasten
Combineer eens zwart met krachtig groen en pas schelpen toe als
decoratief element. Ook recycling is hot in 2019. Net als simpele,
natuurlijke, onregelmatige en organische vormen. Helemaal Natura dus!

14
40

NATURA

Bewust buiten leven
De Natura-serie bestaat uit 9 sorteringen, leverbaar in diverse formaten.

Nero getrommeld

Ares getrommeld

Pastorale getrommeld

Orion getrommeld

Violetta getrommeld

Astra getrommeld

Norton getrommeld

Ruston getrommeld

Preston getrommeld
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Fotografie: Bladgeritsel Tuinontwerp

VIDA

Vida

Kleurrijk en
gezellig
Met Vida straatbakstenen creëer je warmte in elk seizoen. Je tuin als gezellige buitenkamer, waar
alles kan en mag. Volop genieten met het hele gezin van mediterrane invloeden. Wilde en bloeiende
planten groeien hier nonchalant door elkaar, als een natuurlijk en kleurrijk geheel. Vida laat zich
uitstekend combineren met verschillende planten en karaktervolle accessoires.
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Fotografie: Mooiwatplantendoen.nl

VIDA

“C reëer
warmte
in elk
seizoen.”
De herfst en de winter kunnen hier 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!

Tip!
Mix van kleuren
Gebakken tuinbestrating kun je prima combineren met
andere verhardingsmaterialen. Stel je eens voor: oranje
rode straatbaksteen voor de paden, gecombineerd met
een vlonder van vergrijsd hout. Dat is warm én stijlvol.
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Fotografie: Mooiwatplantendoen.nl
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“J e tuin als
gezellig
verlengstuk van
je huiskamer.”
Hoe fijn is het om je tuin als verlengstuk te maken van
je huiskamer. Een gezellige plek om met vrienden te
eten, te drinken en te praten terwijl de kinderen lekker
spelen en ravotten.
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Fotografie: Studio Zinnig interieurarchitectuur & ontwerp

VIDA
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Fotografie: Elmer van Veen Tuinen
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Tip!
Ga voor kleur

Fotografie: Mooiwatplantendoen.nl

In de Vida-tuin is volop ruimte voor de bijpassende
stijltrends van 2019: ronde vormen, oranje en aardekleuren, zachte materialen en dessins met subtiele
folklore invloeden.
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Meer Vida
Kijk op wienerberger.nl/tuin voor meer inspirerende
combinaties en mediterrane toepassingen in je tuin.

VIDA

Warm, natuurlijk
en kleurrijk
De Vida-serie bestaat uit 12 sorteringen, leverbaar in diverse formaten.

Megaton getrommeld

Qualiton getrommeld

Carpo getrommeld

Supraton getrommeld

Doris getrommeld

Atlas getrommeld

Kerry getrommeld

Auxo getrommeld

Eros getrommeld

Metis getrommeld

Lotis getrommeld

Novoton getrommeld
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Slim

omgaan
met
regenwater
14
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ACO TUINAFWATERING

Steeds vaker worstelen we met de gevolgen van
wateroverlast bij overvloedige regen. Meer groen en
de toepassing van gebakken straatbakstenen kunnen
hier positief aan bijdragen, omdat het regenwater
makkelijker weg kan. Maar er is meer mogelijk.

Groen dichtbij
Wie denkt aan groen en natuur, denkt al snel aan uitgestrekte
bossen en natuurgebieden. Maar groen is veel dichterbij dan
je denkt. In je tuin kun je zelf al veel verschil maken. En dat zet
ook zoden aan de dijk, want als je alle tuinen in Nederland bij
elkaar optelt, kom je uit op een gebied dat tien keer zo groot is
als Nationaal Park De Hoge Veluwe. Alle levende tuinen samen
maken steden en dorpen dan ook stukken aantrekkelijker voor
mensen, dieren en planten.

“G roen is goed voor

het milieu en helpt
tegen wateroverlast.”

Begaan met klimaatverandering
ACO EasyGarden is begaan met klimaatverandering en biedt
functionele, duurzame en mooie oplossingen om wateroverlast door overvloedige regenval in goede banen te leiden. Oplossingen die geschikt zijn voor landelijke tuinen, maar zeker
ook voor de wat kleinere stadstuin. Hierin wordt meestal gekozen voor een groter oppervlak bestrating. Er zijn
diverse oplossingen beschikbaar. Zo kun je het regenwater van het dak afkoppelen en in de grond laten opnemen
met behulp van een regenwaterbuffer- en infiltratiesysteem.
Water dat op de bestrating valt, kan elders terug worden
gegeven aan de tuin met behulp van ACO RainBloxx; elementen die regenwater bufferen en afgeven aan de grond.

Fotografie: mooiwatplantendoen.nl

Watermanagement in je tuin
In een levende tuin zie, voel, hoor, ruik en proef je de natuur. Wat
een beetje groen met mensen en dieren doet, is van onschatbare waarde. Groen geeft inspiratie, plezier en ontspanning.
Groen is goed voor je gezondheid. En groen helpt tegen wateroverlast. Redenen genoeg dus om van je tuin een groene tuin
te maken en ruimte te geven aan regenwater. Ook gemeenten
zien het belang en schrijven bij nieuwbouw steeds vaker voor
dat regenwater niet via de riolering mag worden afgevoerd.
Sommige gemeenten bieden zelfs een subsidieregeling voor
bestaande situaties. Maar wat is er nu allemaal mogelijk met
watermanagement in je eigen tuin? Bij de expert op dit gebied,
ACO EasyGarden, vonden we de antwoorden.

Door regenwater op te vangen en gelijkmatig terug te geven
aan je tuin, ben je goed bezig voor het milieu én het grond
water
peil. Bovendien hoef je minder vaak te sproeien. Dat
scheelt tijd én geld!

Waterpasserende gebakken tuinbestrating
Met het oog op het voorkomen van wateroverlast is gebakken
tuinbestrating ook een verantwoorde keuze. Omdat gebakken »
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Hexaline — Roostergoot

Slimline — Extra smalle roostergoot

Hexa Slotline — Sleufgoot

“Water dat op de bestrating
valt, kun je elders
teruggeven aan je tuin.”
tuinbestrating vaak klein van formaat is, ontstaan er veel voegen
waardoor het water kan passeren. Daarmee is de opvang van
regenwater langs een klinkerpad vaak niet nodig en blijft het
water toch in de tuin. Maar als de voegen tussen strak gelegde klinkers na enkele jaren wat minder water doorlaten, kun je
ervoor kiezen om een roostergoot of sleufgoot naast je tuinpad
aan te brengen.

Van nature schoon
Een roostergoot is handig omdat je er gemakkelijk zand, takjes
en blaadjes uit kunt verwijderen. Er is nu ook een extra smalle
sleufgoot, die een stuk minder dominant aanwezig is en toch
goed te onderhouden. Wil je opgevangen regenwater gebruiken in je tuin, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Met opvangtanks kun je het opvangen om daarna te gebruiken voor
besproeiing van je tuin in de drogere perioden. Met een regenwaterbuffer- en infiltratiesysteem vang je het water op om het
daarna af te staan aan de omliggende grond. Hiervan profiteren
de omliggende planten én het grondwaterpeil. Ook lopen in de
straten de riolen niet vol en er ontstaat geen regenwateroverlast. Maar je kunt regenwater bijvoorbeeld ook gebruiken om
toiletten door te spoelen of wasjes te draaien. Het is van nature
heel schoon namelijk!

ANDERE OPLOSSINGEN?
Wil je ook aan de slag om je tuin groener te maken en bewust
om te gaan met regenwater? Laat je verder inspireren op
delevendetuin.nl. Op wienerberger.nl/aco lees je meer over
de ACO-producten uit dit artikel.
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Het mooiste

resultaat
bereik je zo

Het aanleggen van bestrating is een vak op zich. Dat laat je het
beste over aan een professionele stratenmaker of hovenier. Ga je
toch zelf aan de slag, maak dan weloverwogen keuzes en kijk ook
even op de website van Wienerberger voor praktische richtlijnen. »
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Waalformaat
3 diktes
UWF60: 200x50x60 mm
UWF65: 200x50x65 mm
WF: 200x48x85 mm (lxbxh)

Dikformaat
3 diktes
UDF60: 200x65x60 mm
UDF65: 200x65x65 mm
DF: 200x64x85 mm (lxbxh)

Keiformaat
1 dikte
KK70: 200x100x70 mm (lxbxh)

Klein tegelformaat
1 dikte
KTF65: 150x150x65 mm (lxbxh)

Bakstenen van formaat
Naast de textuur bepaalt vooral het formaat van de gekozen
bakstenen hoe je terras, tuinpad of oprit er uiteindelijk uit komt
te zien. Het formaat van bakstenen wordt aangeduid met
specifieke benamingen. De meest voorkomende zijn Waal
formaat, Dikformaat en Keiformaat. De verschillende formaten, zowel getrommeld als niet getrommeld, zijn verkrijgbaar
in uiteenlopende diktes.

Elleboogverband

Blokverband

Halfsteensverband – KK

Diagonaalverband

Zigzagverband

Keperverband

Legverbanden
Een legverband beschrijft de manier waarop de bakstenen
gelegd worden, met een specifiek patroon als resultaat. De
keuze voor een bepaald legverband is vooral een esthetische
keuze. Maar ook de verwachte belasting van je bestrating
moet je hierin laten meespelen.

Keper- en elleboogverband zijn bijvoorbeeld heel stabiel. Daardoor zijn ze uitermate geschikt voor toepassing in een oprit.
Voor voetpaden en terrassen wordt meestal gekozen voor een
blokverband, halfsteensverband of diagonaalverband. Een variant op deze laatste is het zigzagverband, waarbij je met een
tussenlaag markeringen kunt aanbrengen.

Kwestie van kiezen
Om een blijvend mooi resultaat neer te leggen, moet je rekening
houden met vele factoren. Vooral het formaat van de baksteen
en het legverband zijn zeer bepalend voor het uit
eindelijke
resultaat. Ook belangrijk zijn de ondergrond of fundering,
texturen, maatspreiding, afwerking, reiniging en onderhoud.
Wil je daar meer over weten, kijk dan op wienerberger.nl/tuin
voor informatie en praktische richtlijnen.
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MEER INSP IRATIE NOD I G ? V O L G O N S!
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
pinterest.com/WienerbergerNL
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V ERKOOPPUNTEN W IENERBERGER
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

