
  

 
 

Verwerking gebakken stenen  
 
 
Bedankt voor uw aankoop! Om u optimaal van uw nieuwe bestrating te laten genieten, adviseren wij 
om dit verwerkingsvoorschrift goed door te lezen.  

 
Controle vooraf  
Controleer bij ontvangst van de goederen altijd of de juiste materialen en de juiste hoeveelheden zijn geleverd. 
In geval van zichtbare gebreken het product niet verwerken en direct contact opnemen met de verkoop 033 - 
299 99 69. De verpakking biedt bescherming aan het product, verwijder de verpakking dus kort voordat u 
begint.  

 
Bestellen 
In bijna elk tuinontwerp dient u bij bestelling van uw bestratingsproducten rekening te houden met 
“knipverlies” en eventuele uitval van bestratingsproducten bij breuk of beschadiging tijdens verwerking. 
Afhankelijk van het ontwerp, adviseren wij ca. 5% meer te bestellen. Na-leveringen hebben vaak kleurverschil 
tot gevolg hebben.  
 

Grondwerk  
Voor mooie bestrating is de ondergrond van het grootste belang, zelfs de sterkste bestrating kan beschadigen 
als de ondergrond niet op deugdelijke wijze is opgebouwd. Zorg voordat u gaat straten voor een stabiele 
ondergrond, de ondergrond kan bestaan uit een met trilplaat goed verdicht zandbed. De dikte van de zandlaag 
is afhankelijk van de ondergrond, deze dient minimaal 10cm dik te zijn. Als u de steen zwaar gaat belasten zoals 
bij een oprit, is een dikkere laag noodzakelijk.  
 

Kantopsluiting 
Naast de juiste bestrating en de goede ondergrond is de kantopsluiting zeker zo belangrijk. Dit om de 
bestrating zo goed mogelijk bij elkaar te houden. Gebruik een opsluitband met de minimale afmeting van 
5x15x100cm voor terras en looppaden. Voor grotere hoogteverschillen hebben we ook opsluitbanden in 
6x20x100, 6x30x100, 10x20x100, 10x35x100 en 7x40x100cm. 
 

Waterafvoer 

Waar vroeger regenwater eenvoudig kon doordringen in uw grond is dat tegenwoordig een stuk lastiger 
doordat we tegenwoordig veel meer vierkante meters bestraten. Dit is uiteraard prettig qua onderhoud maar 
niet altijd even gezond voor uw tuin. De oplossing ligt in het plaatsen van goten in uw tuin en het water 
daardoor leiden naar een plek waar het regenwater afgevoerd kan worden. Tevens voorkomt deze manier van 
hemelwater afvoer dat uw tuin bij een heftige regenbui onderwater komt te staan. Wij hebben een ruim 
assortiment met de verschillende watergoten en accessoires op voorraad.  

 

Stenen mengen  
Gebakken stenen bestaan uit natuurlijke klei. Door de natuurlijke grondstoffen kunnen er in het eindproduct 
lichte kleur en structuurverschillen voorkomen. Het is daarom van belang om de stenen van meerdere aan u 
geleverde pallets door elkaar te verwerken en indien mogelijk de stenen diagonaal naar beneden af te rapen.  

 
Verwerking  
Leg de stenen altijd onder afschot, minimaal 1cm per m1. Verwerk de stenen zoals ze van de pallet komen, 
deze liggen op de pallet met de mooiste zijde naar boven. Strakke stenen voorzichtig in een kruiwagen leggen, 
dit voorkomt beschadigingen. Bij gebruik voor een oprit moet de steen minimaal 6cm dik zijn. Leg strakke 
straatbakstenen altijd met een voeg van minimaal 2mm. Gezaagde stenen direct na het zagen met water 
reinigen!   

 
 
 
 
  



  

 
 

Aftrillen  
De meeste gebakken stenen mogen worden afgetrild met een lichte trilplaat. Producten dunner dan 6cm dik 
niet aftrillen. Strakke gebakken stenen alleen aftrillen met een rollentrilplaat. 
 

Witte uitslag   
Uitbloei kan ook bij gebakken stenen voorkomen. Dit heeft twee oorzaken, oplosbare zouten en kalkdelen. 
Oplosbare zouten zijn in geringe omvang in klei aanwezig en zal door weersinvloeden zoals regen veelal 
verdwijnen. Meestal komt de uitbloei door kalk in het zand in de onderbaan. Regenval moet het straatwerk 
weer schoonspoelen, die plaatsen waar geen regen komt zoals bij overstekken en carports is schrobben van de 
bestrating dan ook aan te bevelen.  
 

Onderhoud  
Het gebruik van een hogedrukreiniger is niet aan te raden. Het beste is om de bestrating regelmatig te vegen 
om vervuiling tegen te gaan. Voor groene aanslag hebben wij een speciale algenverwijderaar.  

  
Tot slot  
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt. In geval van zichtbare 
schade het product niet verwerken, na verwerking zullen klachten wegens zichtbare gebreken niet in 
behandeling genomen worden. Wanneer er tijdens het verwerken onverhoopt iets niet in orde is, meldt dit 
direct bij onze verkoop 033 - 299 99 69. Maak bij voorkeur een aantal foto's en mail deze naar 
info@amerongen.com  

 
Wij wensen u veel plezier met uw bestrating! 


