
U heeft onlangs bij ons 
strakke, getrommelde 
en of gebakken 
bestrating gekocht. 

Een prachtig product waar u ongetwijfeld 
heel lang plezier aan zult beleven. 

Voor de verwerking van dit product in uw tuin 
willen wij u graag adviseren. Zo zijn er een aan-

tal aandachtspunten welke u beslist eens door 
zou moeten nemen alvorens u start met de 

verwerking. Daarnaast hebben we een lijst-
je samengesteld met verwerkingsmateri-
alen. Wat heeft u eigenlijk allemaal no-
dig voordat u start met de verwerking? 
Ook laten we u in deze folder, stap voor 
stap zien hoe u de bestrating aanlegt, 
met een handige beschrijving + foto’s. 

Is het u na doornemen van deze folder 
nog niet helemaal duidelijk? Bekijk dan 

op onze website de handige tutorials. 
Informatieve video’s die u stap voor stap 
meenemen in de voorbereiding en aanleg 

van bestrating.

Harry

Verwerkingsadvies 
Strakke, getrommelde en gebakken bestrating



Aandachtspunten per soort bestrating
STRAKKE BESTRATING
• Strakke bestrating moet tegen elkaar worden gelegd, zonder voeg. 
• Wij adviseren strakke bestrating onder de 40 x 40 cm af te trillen met een rubber mat. 
 Strakke bestrating groter dan 40 x 40 cm niet aftrillen.
• Strakke bestrating kan het beste op maat worden gezaagd.

GETROMMELDE BESTRATING
• Getrommelde bestrating moet tegen elkaar worden gelegd, zonder voeg. 
• Getrommelde bestrating kan op maat worden geknipt.
• Tip: exemplaren die te beschadigd zijn door het trommelproces gebruiken voor inknippen.

GEBAKKEN BESTRATING
• Gebakken bestrating moet tegen elkaar worden gelegd, zonder voeg. 
• Strakke gebakken bestrating mag nooit worden afgetrild.
• Wij adviseren om getrommelde gebakken bestrating wel af te trillen met een rubber mat.
• Gebakken bestrating kan het beste op maat worden gezaagd i.p.v. geknipt.

Aandachtspunten 
• Wij adviseren om het zandbed af te stemmen op de toepassing van de bestrating. 
 • Oprit: graaf de oprit diep genoeg af leg onderin allereerst een laag wegendoek. 
  Breng vervolgens minimaal 20 cm steenpuin aan. Verdicht deze laag met 
  een trilplaat per 5 cm. Op het steenpuin brengt u vervolgens een laag van 
  8 cm ophoogzand aan. Ook deze laag verdicht u met een trilplaat.
 •  Terras/paden: graaf diep genoeg af en breng vervolgens een laag van 
   20 cm ophoogzand aan. Verdicht deze laag met een trilplaat per 5 cm.
• Zorg altijd voor minimaal 1% afschot, van de woning aflopend. (1 cm per meter) 
• Om zeker te zijn dat bestrating niet verschuift, adviseren wij deze op te sluiten met 
 opsluitbanden.
• Opsluitbanden worden in de meeste gevallen iets lager (+/- 1 cm) dan de bestrating 
 geplaatst.
• Mix altijd de bestrating uit de verschillende pakken en lagen in pakken voordat u ze gaat  
 verwerken. Lichte kleurverschillen kunnen namelijk altijd voorkomen.
• Schuif bestrating niet onnodig over elkaar tijdens de verwerking. Dit kan krassen  
 veroorzaken.
• Kalkuitbloei: deze chemische reactie van cement en water, waarbij kalk wordt gevorm 
 die zich aan de oppervlakte van het materiaal afzet, komt regelmatig voor. Het is een 
 reactie die geen negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van het product. Boven 
 dien verdwijnt het na verloop van tijd weer door verschillende weersinvloeden. Het 
 kan eventueel worden verwijderd met koolzuurhoudend water en schoonmaakazijn. 
 Wij raden ten zeerste af producten schoon te maken met agressieve schoonmaakmid- 
 delen en hogedrukreinigers.

Verwerkingsmaterialen 1

•
•
•
•
•
•
•

Wegendoek (bij oprit)
Ophoogzand
Steenpuin (bij oprit)
Biozand (voegzand)
Schop
Hark
Bezem

•
•
•
•
•
•
•

Waterpas
Uitzettouw 
Trilplaat & gehoorbescherming
Handschoenen
Rubber hamer
Straat hamer
Rijlatten

De verwerking

STAP 1
Voordat u de bestrating aan-
legt start u met het zandbed. 
Een verdicht zandbed van 
20 cm is een goede basis. 2a  
Graaf uw oude zandbed af 
naar de juiste diepte of breng 
zelf een nieuw zandbed met 
ophoogzand aan. Wanneer u 
een oprit aanlegt, adviseren 
wij allereerst een steenpuin 
onderlaag aan te brengen op 
een basis van wegendoek, 
gevolgd door 8 cm ophoog-
zand. 2b  Vervolgens verdicht 
u het zandbed met een tril-
plaat. 3

STAP 2
Strijk het zandbed vervolgens 
af, houd eventueel rekening 
met minimaal 1% afschot, 
t.b.v. de afwatering. 4

STAP 3
Wanneer het zandbed is af-
gestreken kunt u de bestra-
ting aanbrengen. 5

STAP 4
Bestrooi de bestraatte opper-
vlakte met biozand en veeg 
dit zand met een zachte be-
zem in. 6

STAP 5
Tril het oppervlak eventueel 
af (enkel wanneer de bestra-
ting daarvoor geschikt is) met 
een trilplaat. 7  Daarna kunt 
u genieten van het eindresul-
taat. 8
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Is het u na doornemen van deze folder nog niet helemaal duidelijk? Bekijk dan op www.vanderheijden-sierbestrating.nl/verwerkingsadvies 
de handige tutorials. Informatieve video’s die u stap voor stap meenemen in de voorbereiding en aanleg van bestrating.

Bekijk de handige tutorials op onze website! 

Tutorials

+31(0)165 - 303 686 

info@vanderheijden-sierbestrating.nl

www.vanderheijden-sierbestrating.nl

Donkenweg 7, 4724 SN Wouw


