
 



 

◼ INTRODUCTIE 

 
Al enkele jaren merken we dat de tuin steeds belangrijker wordt, de tuin is 
tegenwoordig niet meer een verlengstuk van de woning, maar een apart domein. Een 
domein waarin we tot rust kunnen komen, een domein waarin we terug de ‘natuur’ in 
kunnen. We willen een tuin die bij ons past, waarin wij tot rust kunnen komen, waarin 
wij kunnen genieten van natuurlijke pracht. 
 
Dit betekent dat we steeds meer met de tuin bezig zijn en ook echt iets voor onszelf 
willen creëren. We steken met andere woorden meer tijd in het ‘ontwikkelen’ van onze 
tuin. 
 
Ondanks dat een tuin een heel persoonlijk iets is, zijn er wel enkele trends aan te 
geven. Wij hebben voor u 8 trends op een rij gezet van welke wij denken dat deze u 
kunnen helpen bij het creëren van de perfecte tuin voor u. Of in ieder geval bij het 
creëren van een tuin waarin u even tot rust kunt komen. 
 

Wij zijn NuSierbestrating.nl 

Wij zijn de grootste outlet voor sierbestrating van Nederland. Wij zijn het adres als u 
goedkope sierbestrating zoekt. Wij weten daarom alles over hoe u goedkoop 
sierbestrating zou kunnen aanschaffen en die kennis delen wij graag met u.  

Als extra’tje voor u hebben wij aan het eind van deze gids ook nog een speciale 
kortingscode toegevoegd. Deze kunt u gebruiken op onze website nusierbestrating.nl, 
u krijgt dan nog eens 5% extra korting. 

 

 

Wij houden deze gids up-to-date. Download de laatse versie hier. 
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◼ TREND 1 
WE KIEZEN MASSAAL VOOR EEN NATUURLIJKE 
TUIN 
 

Dit was de belangrijkste trend van vorig jaar. En ook dit jaar zet deze trend weer 
stevig door. Een natuurlijke tuin komt voort uit het verlangen om te ontsnappen. In 
een grijze betonnen tuin met kunstgras kunnen we moeilijk ontsnappen.  

Een natuurlijke tuin is dan ook een tuin met een wilde look met natuurlijke vormen en 
veel kleur. Deze tuin spreekt ons oerverlangen aan en heeft het vermogen om ons te 
kalmeren. 
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◼ TREND 2 
TERUG NAAR DE NATUUR(STEEN) 
 

Natuursteen is al enkele jaren erg populair en ook dit jaar is natuursteen ongekend 
populair. Vooral omdat we steeds meer terugkeren naar een natuurlijke tuin, zien we 
dat natuursteen steeds vaker om deze reden gekozen wordt. In een natuurlijke tuin zit 
namelijk een subtiele structuur verweven. 
 
Globaal genomen kunt u kiezen uit twee soorten bestrating, aan de ene kant beton 
bestrating en aan de andere kant natuursteen bestrating. Beton is verreweg het 
goedkoopst, het grote voordeel van natuursteen is echter dat deze heel erg lang mee 
zal gaan, dit is namelijk een stuk duurzamer.  

Natuursteen heeft daarnaast een erg mooie tekening, een natuurlijk reliëf en elke 
tegel is eigenlijk uniek. Hier betaalt u dan ook vaak de hoofdprijs voor.  

Er is desondanks een goedkopere oplossing, namelijk beton bestrating met een 
natuursteen motief.  

 
Als u interesse heeft in dit soort tegels dan kunt u eens een kijkje nemen bij ‘60Plus’ 
bestrating van Excluton. Veel van deze tegels zijn voorzien van een leisteen motief. 
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◼ TREND 3 
KIES IN EEN KLEINE TUIN VOOR EEN GROTERE 
TEGEL 
 

De meeste van ons zullen niet beschikken over een enorme tuin van honderden 
vierkante meters, waar je alles maar raak kan plaatsen, zonder dat de tuin vol raakt. 
De meeste van ons moeten keuzes maken, wat we willen gaan plaatsen in onze 
kleine tuin. 

In een kleine tuin voelen we ons vaak opgesloten, we willen juist naar buiten om meer 
ruimte te ervaren. Maak in een kleine tuin daarom gebruik van grootformaat tegels, 
dit klinkt misschien raar, maar hierdoor krijgt de tuin een rustig en ruimtelijk beeld.  

Hoe groter de tegel die u plaatst hoe groter de tuin lijkt, dit effect wordt versterkt door 
de tegels diagonaal neer te leggen. 
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◼ TREND 4 
TECHNOLOGIE IN DE TUIN 
 

Op alle vlakken lijkt techniek ons te assisteren, in de tuin is dit anno 2018 niet anders. 
Alles is via ons WiFi-netwerk met elkaar verbonden, bijvoorbeeld sproeiers die 
automatisch water geven als ze merken dat het gras te droog is of een moestuin die 
klaagt via een app dat hij beter onderhouden zou moeten worden.  

Ook in de tuintegels zit tegenwoordig technologie verwerkt. De nieuwe tuintegels zijn 
tegenwoordig bijvoorbeeld slijtvast, waardoor het uiterlijk langer behouden blijft. 
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◼ TREND 5 
HERGEBRUIK OUDE MATERIALEN ZOALS UW 
OUDE BESTRATING 
 

Vaak heeft u al oude bestrating in uw tuin liggen, u zoekt dan nieuwe sierbestrating 
omdat deze bestrating echt aan vervanging toe is of omdat u gewoon wat nieuws wilt 
in uw tuin. Hoe het ook zij, u hoeft uw oude bestrating niet meteen weg te gooien. 

U kunt uw oude bestrating nog prima ‘recyclen’. Alles nieuw aanschaffen is immers 
een grote investering, daarom zien we steeds vaker dat oude onderdelen uit de tuin 
opnieuw worden gebruikt of op een andere manier worden gebruikt. Oude stenen 
kunnen bijvoorbeeld nog prima worden gebruikt als nieuwe plantenbak. 

 
De plantenbak, op de bovenstaande afbeelding, aan de linkerzijde is bijvoorbeeld 
gemaakt van oude stenen.  

Allerlei oude materialen zijn opnieuw te gebruiken, denk aan steigerhout of wellicht 
oude pallets. 
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◼ TREND 6 
ONTSNAPPEN IN EEN OASE VAN KLEUR 
 

Kleuren maken ons blij, hoe meer kleur hoe beter. Dit zien we ook terug in 
sierbestrating. Er wordt niet langer op 'safe' gespeeld. We hebben nog nooit zoveel 
verschillende kleuren in ons assortiment gehad van zalmgeel tot heidepaars.  

In de afgelopen jaren heeft ons assortiment echt een kleurexplosie ondergaan. En dit 
is natuurlijk perfect voor u. 
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◼ TREND 7 
CREATIEF COMBINEREN VAN SIERBESTRATING 
 

Enkele jaren geleden koos men vaak voor een bepaalde soort sierbestrating zoals 
Puras, of 60Plus en daar was de kous mee af. Tegenwoordig zien we steeds vaker 
dat men verschillende soorten sierbestrating gaat combineren, zowel diverse maten 
als kleuren worden steeds vaker gecombineerd.  

De tuin is wellicht een afspiegeling van wie we zijn en daar past misschien niet maar 
een soort sierbestrating bij, wellicht kunnen we door verschillende soorten te 
gebruiken meer ons eigen idee naar voren laten komen. 

Grind is bijvoorbeeld in vele soorten en maten verkrijgbaar, is makkelijk te ‘leggen’ en 
helemaal niet duur. We zien dan ook steeds vaker dat er voor grind wordt gekozen in 
combinatie met dure, grote tegels.  

De tegels worden dan bijvoorbeeld niet strak tegen elkaar gelegd, maar het grind 
wordt tussen de tegels in gelegd. De grote tegels fungeren op deze manier als 
‘stapstenen’, als een pad door uw tuin. U heeft dan toch die mooie tegels, maar u blijft 
binnen budget.  
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◼ TREND 8 
ZOEK HET RUWE RANDJE OP  
 

Een tuin waarin alles klopt, gelikt van top tot teen, is helemaal uit dit jaar. Weg met 
voorspelbaarheid en symmetrie. We verbergen onze ruwe randjes niet langer. Dit zien 
we ook terug in de sierbestrating.  

Een goed voorbeeld is de Ebano siertegel. Deze tegel is helemaal terug van 
weggeweest. De bovenkant van deze tegel is behandeld met natuurlijke granulaten, 
waardoor een tegel met deze uitstraling perfect past in een natuurlijke tuin. 
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◼ TIJD VOOR UW TUIN 

 
De tuin is een persoonlijk domein, iedereen heeft andere wensen en dromen. Hopelijk 
kunt u de bovenstaande tips en trends gebruiken om inspiratie op te doen.  

Via NuSierbestrating.nl kunt u alle genoemde tegels en bestrating gemakkelijk online 
bestellen.  

Mocht u nog vragen hebben over onze producten of service, dan kunt u elke werkdag 
contact met ons opnemen via Whatsapp, chat of e-mail. 

Namens ons hele team willen wij u alvast veel plezier wensen in uw nieuwe tuin! 

 

Bekijk onze complete collectie sierbestrating! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij houden deze gids up-to-date. Download de laatse versie hier. 
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