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Volgens Weijn neemt vooral de vraag naar 
duurzame producten steeds meer toe. 
‘Hoveniers krijgen van hun klanten steeds vaker 
de vraag naar duurzame oplossingen. We zitten 
nu nog in de fase waarin de prijs ook een rol 
speelt, maar ik verwacht dat de prijs van duur-
zame producten over vijf à zes jaar onderge-
schikt zal zijn. Daar zijn we ons bij Buiter Beton 
bewust van. We merken dat onze leveranciers 
ook steeds vaker nadenken over duurzame en 
ecologische oplossingen. Zo hebben we eco-
logische sierbestrating in het assortiment die 
hoog scoort op het gebied van duurzaamheid, 
milieu en het omgaan met de gevolgen van kli-
maatverandering. Er zijn verschillende soorten 
ecologische bestrating. De Hydro Lineo-tegel 
zorgt dat het regenwater goed doorgelaten 
wordt, omdat er gras of ander groen tussen de 
tegels in geplaatst kan worden. De Virage-tegel 
heeft een aparte vorm, waarmee een patroon 
gelegd kan worden in de tuin.’

Keramiektegels van 3 cm dik
Een andere trend dit jaar zijn volgens Weijn 
keramiektegels. ‘Dit jaar is het private label uit-
gebreid met onder andere keramiektegels van 

2 en 3 cm dik. Vooral de tegels van 3 cm zijn 
bijzonder. De meeste eigenschappen van een 
3 cm dikke keramische tegel en een 2 cm dikke 
tegel zijn gelijk. Een voordeel van de dikkere 
tegel is echter dat de verwerking ervan minder 
tijd kost.’ De populariteit van keramiektegels 
groeit en daarmee ook het formaat van de 
tegel. Ze zijn beschikbaar in de afmetingen 60 x 
60 cm en 90 x 90 cm. ‘Het zijn imposante tegels, 
die met en zonder patroon beschikbaar zijn. 
Vooral de tegels met patronen zijn de trend van 
de laatste jaren, terwijl voorheen de wat don-
kerdere kleuren populair waren’, aldus Weijn.

Aansluiten op interieur
Door vernieuwingen in digitale druktechnieken 
is het mogelijk geworden om designs te ont-
wikkelen die bijna niet van de originele materi-
alen te onderscheiden zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan natuursteen, beton en hout. Ook verschil-
lende patronen zijn populair, omdat mensen 
hun tuin steeds meer zien als een verlengstuk 
van de woonkamer. Er wordt dus vaker gekozen 
voor grote keramiektegels met prints in opval-
lendere kleuren, die aansluiten op de stijl van 
het interieur. Nieuw in het assortiment van 
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Buiter Beton is de Ceramaxx-lijn van keramische 
tegels van 3 cm dik. De tegels zijn er in verschil-
lende kleuren en prints, waaronder de Frescato 
Dekor in de kleuren taupe, carbone en grigio. 
‘We hebben ook de Geoceramica in ons assor-
timent. Dit is een betontegel met een laagje 
keramiek van 1 cm dik eroverheen. Deze tegel 
heeft de uitstraling van keramiek, maar het ver-
werkingsgemak van een betontegel. De tegel 
is makkelijk te leggen. Om keramiek te leg-
gen, moet de ondergrond voorbereid worden. 
Deze tegel kan in een geprepareerd zandbedje 
geplaatst worden’, aldus Weijn.
Op het gebied van grind en split valt veel te 
kiezen, van een groene steen tot een gele of 
rode. Mensen die op zoek zijn naar een duur-
zame manier om grind of split op zijn plaats 

te houden, komen al snel uit bij grindstabili-
satieplaten. Deze platen worden gemaakt van 
gerecycled materiaal. ‘Voor publieke ruimtes 
en inritten zijn de platen erg handig, aangezien 
ze het gewicht van auto’s en vrachtwagens 
kunnen dragen. Er zijn verschillende maten 
beschikbaar. De platen zijn uv- en vorstbesten-
dig en zijn geschikt voor siergrind, split, rotsen 
en blokken. De grindplaten worden geleverd 
met worteldoek’, aldus Weijn.

Prairietuin
In Nederland is de prairietuinen steeds meer in 
opkomst. Dat is een redelijk onderhoudsarme 
tuin waarbij een natuurlijk evenwicht tus-
sen planten ontstaat. Door alle verschillende 
soorten planten geeft de prairietuin meerdere 

keren per jaar een volledig ander beeld in 
kleur en structuur. Hoewel we in Nederland 
niet hetzelfde klimaat hebben als op de prairie, 
is prairiebeplanting hier wel toepasbaar. Een 
voorwaarde is dat de grond goed van structuur 
en vrij van wortelonkruid is. Daarvoor adviseert 
Weijn gebruik te maken van de Caldera Mix, 
een mengsel van twee verschillende soorten 
lavagesteente uit verschillende lagen van een 
groeve. ‘Door over de grond een laag Caldera 
Mix aan te brengen en de planten uit te zetten 
met een speciale plantschop, krijgt onkruid niet 
de kans om te kiemen. Een bijkomend voordeel 
is dat het materiaal dankzij de speciale samen-
stelling voldoende water vasthoudt. Hierdoor 
hebben planten minder last van droge zomers. 
In het voorjaar komen de planten eerder boven 
de grond dan in een border.’

Naar eigen smaak samenstellen
Voor het maken van een afscheiding zijn er 
tegenwoordig veel meer opties dan alleen een 
heg of een schutting. Een goed voorbeeld van 
een eenvoudig muursysteem is de Stackton: 
een muur op basis van een droogstapelsy-
steem. Weijn: ‘Dit Belgische product werkt als 
een soort legosysteem, waarvoor geen lijm 
of metselwerk nodig is. Door middel van ver-
ankeringsblokjes en counterblokken worden 
de blokken vastgezet. Het vergt even wat 
oefening, maar als je doorhebt hoe het werkt, 
is het heel eenvoudig. Het bouwsysteem kan 
gemakkelijk worden afgebroken om elders 
weer opgebouwd te worden.’ Tot een hoogte 
van 1,40 m is er geen lijm of metselwerk nodig. 
Raymond Weijn ziet dat tuineigenaren steeds 
langer en vaker gebruik willen maken van hun 
terras. ‘Mensen willen tegenwoordig ook in de 
herfst en in de winter buiten zitten. Daar zijn 
ook steeds meer mogelijkheden voor, met over-
kappingen, andere buitenverblijven en tuinver-
lichting. Met een vuurkorf erbij blijft het lekker 
warm. De overkappingen die in onze Terras 
& Trends-catalogus staan, zijn helemaal naar 
eigen smaak samen te stellen en te customizen.’
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