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Borderranden, randbegrenzingen, 
kantopsluitingen, ze zijn er in meer dan alleen 
beton: van cortenstaal, rvs, kunststof en 
aluminium, en dan ook nog in diverse kleuren, 
diktes en hoogtes. Jeroen Satter van Satter 
Hoveniersbedrijf maakt er regelmatig gebruik 
van: ‘In 2019 heb ik een grote klassieke tuin 
aangelegd, met grote borders die gescheiden 
moesten worden van grind en gras. Bij de  
uitstraling van de betreffende tuin paste 
cortenstaal, dus koos ik daarvoor. Wij werken al 
een paar jaar met dit soort randbegrenzingen 
van Amevo. Deze zijn gemakkelijker in vorm te 

brengen en je bent dus vrijer in je vorm geving. 
Tegelijkertijd vallen ze niet zo op, wat bij 
sommige toepassingen een groot voordeel is, 
bijvoorbeeld als begrenzing van een mooi  
terras. De overgang van border naar grind is 
heel subtiel en dus stijlvol.’

Zilver, zwart of …
Amevo uit Dronten is de leverancier van 
de Mevoline-randbegrenzingen die Satter 
gebruikt. Het bedrijf zag jaren geleden in dat 
de tuinen steeds mooier werden, maar de 
betonnen bandjes hetzelfde bleven – uitgezon-
derd de kleurvariant antraciet. André Platte van 
Amevo: ‘Betonbandjes zijn vaak minimaal 5 cm 
dik, terwijl randbegrenzing veel dunner is. Zo is 
Mevoline-randbegrenzing bijna onzichtbaar toe 
te passen, als dit gewenst is. Maar je kunt de 
begrenzing juist ook accenturen, als dit mooier 
binnen het ontwerp past. Wij zijn jaren geleden 
begonnen met een klein assortiment metalen 
banden, bedoeld voor dezelfde toepassing als 
de betonnen banden, maar dan van metaal en 
later ook aluminium en kunststof. Gaandeweg 
werden er hogere varianten gevraagd voor 
wat zichtbaardere randen of afscheidingen 

en voor het creëren van hoogteverschillen. 
Inmiddels hebben we vijftig verschillende 
soorten begrenzingen op voorraad in verschil-
lende hoogtes, diktes en kleuren, van verzinkt 
tot zwart of het roestbruin van cortenstaal. 
We merken dat de belangstelling groeit. Dat 
komt voort uit de steeds hogere eisen die aan 
tuinen worden gesteld. Een tuin wordt steeds 
meer betrokken bij de woon- en leefomgeving. 
Als je tijd en geld hebt besteed aan een mooie 
bestrating of terrastegel, is het jammer als er 
een saai betonbandje van 5 centimeter breed 
naast komt te liggen.’

Eenvoudige verwerking
Satter heeft inmiddels ervaring opgedaan met 
alle kwaliteiten. ‘Meestal gebruik ik cortenstaal, 
maar het is natuurlijk afhankelijk van de stijl van 
de tuin. Deze begrenzingen zijn in aanschaf wel 
iets duurder dan een houten stripje of beton-
bandjes. Maar de levensduur is langer dan die 
van hout en het verwerken is heel gemakkelijk. 
Het grote voordeel van de strips van Amevo is 
dat ze voorbewerkt zijn en geleverd worden 
met stalen pennen. Daardoor kun je in één  
handeling de strips fixeren en aan elkaar  

‘Je kunt je fantasie de vrije loop laten’

Betonnen opsluitbanden – elke hovenier werkt 

er weleens mee. Grind links, border rechts.  

Of een bandje om een oprit of terras in het  

gareel te houden. Het werkt prima, maar 

erg mooi kan deze oplossing niet genoemd 

worden. En hoewel de banden vele kwaliteiten 

hebben, is flexibiliteit daar niet een van. Toch 

zoeken hoveniers wel naar die flexibiliteit, om 

meer toepassingsmogelijkheden te hebben. 

Die oplossingen zijn er.
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Stijlvol binnen 
de perken

Voor deze klassieke tuin gebruikte Jeroen Satter cortenstalen randbegrenzingen.

‘Het scheelt enorm 
in montagetijd’
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koppelen. Geen gedoe met gaatjes boren, 
bevestigen aan een paaltje of vastschroeven. 
Daardoor werkt het supersnel.’

De standaardhoogte is ca. 10 centimeter, maar 
ook varianten van 15 centimeter en hoger  
worden steeds vaker gebruikt, merkt Platte.  
‘Het is een bijna onzichtbare oplossing, die 
voorkomt dat er gras in de border groeit. 
De vorm van het ontwerp blijft het hele jaar 
bestaan, zonder dat je opnieuw graskantjes 
hoeft te steken. Het gebruik van deze randen 
helpt om vormen beter te accentueren of 
minder te laten opvallen, bijvoorbeeld als rand 
van een terras. Waar veel flexibiliteit gevraagd 
wordt, adviseren we kunststof te gebruiken. Dat 
geef je vorm terwijl je het project ontwikkelt.’

Advies per project
Platte: ‘Elk materiaal heeft zijn kenmerkende 
eigenschappen. Daarom kijken we mee bij elk 
project en adviseren we wat de beste oplossing 
is, qua kleur, stijl en materiaal: bruin gecoat, 
onbehandeld cortenstaal, bruin of zwart  
aluminium of een zilverkleurige oplossing.  
Het palet aan stijlen en kleuren wordt steeds 
uitgebreid, omdat er immers veel smaken zijn.’
Amevo levert in heel Nederland, België, 
Duitsland en vele andere Europese landen aan 
hoveniers en groenvoorzieners. De verkoop 
aan particulieren loopt via een uitgebreid 
dealernetwerk, vooral in Nederland. Bij veel 
stenenhandelaren is de display met Mevoline-
randbegrenzing te vinden. ‘Behalve de flexibili-
teit is ook het gewicht in vergelijking met beton 
een groot voordeel. Een bundel van 11 meter 
leg je zo over je schouder.’

Veel mogelijkheden
Zoals Satter al even aanstipte, zijn in de  
begrenzingen al uitsparingen geponst en 
worden er verankeringspennen bij geleverd. 
Het uitgangspunt van de leverancier is dat de 
begrenzingen handmatig gemonteerd moeten 
kunnen worden in het project, zonder zware 
gereedschappen. Dit scheelt veel montagetijd 
en oogt netjes en strak, doordat de strips elkaar 
in de breedte niet overlappen. Platte: ‘In een 
bestaande tuin zet je de lijn uit met een spade 
of graskantensteker, je zet de begrenzer erin, 
tikt even aan en klaar ben je. De lijn die je  
creëert, blijft lang bestaan en hoeft niet jaarlijks 
bijgewerkt te worden. De strips worden voor 
allerlei soorten begrenzingen gebruikt. Soms 
blijven ze voor de helft boven het maaiveld uit 
steken om niveauverschillen te creëren.’

Satter beveelt het gebruik van de Amevo-strips 
aan: ‘Deze begrenzingen geven zowel in het 
ontwerp als in het uitvoeringsproces veel meer 
flexibiliteit. Of andersom: er zijn geen belem-
meringen meer vanwege materialen. Je hoeft 
minder in rechte lijnen te denken en kunt met 
borders leukere groeperingen maken. Maar ga 
niet altijd voor de dunste; langs een inrit voor 
auto’s kun je beter kiezen voor de wat dikkere 
variant. Er komt meer druk op te staan en  
mensen rijden er uiteindelijk ook gewoon over-
heen. Voor een achtertuin zijn de dunne strips 

prima. Voor een rustig beeld in de tuin kun je  
de lijn van de gekozen strips doorzetten,  
bijvoorbeeld in bloembakken, kunstwerken 
of andere tuinelementen. Het is niet per se de 
bedoeling dat je de begrenzers ziet, maar  
wanneer dat wel het geval is, maak er dan  
een mooi geheel van.’
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‘Daarom kijken 
we mee bij elk 
project en 
adviseren we 
wat de beste 
oplossing is, 
qua kleur, stijl 
en materiaal.’

André Platte Satter Hoveniersbedrijf 
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‘Inmiddels hebben 
we zo’n vijftig 
varianten in het 
assortiment’


