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‘t Vlietje 2021

www.vandervlietbouwmat.be

Tuintrends 2021

www.vandervlietbouwmat.be

Buiten genietenBuiten genieten
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Buiten is het nieuwe binnen.
We trekken meer en meer naar buiten.
De tuin is dan ook een verlengstuk van onze woon-
ruimte geworden. Meer nog, de tuin is onze tweede 
woonkamer. Als het zonnetje tevoorschijn komt 
brengen we er maar al te graag onze tijd door.

Een heerlijke BBQ met vrienden, lekker luieren aan 
je zwembad, een potje voetballen met de kids,... 
Onze tuin kent geen grenzen.

Kies daarom voor duurzaam materiaal en geniet 
jarenlang van je droomtuin. Bekijk zeker al onze tips en 
geniet van onze eerste editie van ‘t Vlietje

IN ONZE TUIN ...

Drinken we gezellig kof f ie en 
een b ie r t je  op zijn tijd
Genieten we van het zonnet je
Staan prachtige BLOEMEN
Barbecueën we graag
Kletsen we met de  visite
Zitten we lange zomeravonden
in de overkapping te 
genieten

www.vandervlietbouwmat.be

welkom bij de familie Van der VlietVAN DER VLIET
Kan jij alle woorden vinden?

BETONKLINKER
BOUWMATERIALEN
DOE-HET-ZELF
DOLOMIET
DROOMTUIN
KALKSTEEN
KERAMISCH
KLEIKLINKERS
KLINKERDEKSEL
KRUIWAGEN
KUNSTGRAS
MEGATEGEL
MUURELEMENT
SIERGRIND
STABILISEER
STEENKORF
TUINAANLEG
VANDERVLIET

Stuur de oplossing voor 1 mei naar:
cindy@vandervlietbouwmat.be

Win een 
tuinpakket   

Greet en Johan Van der Vliet liepen als klein hummelkes rond 
tussen de zandbergen en bakstenen bij Van der Vliet. 
Hun grootouders begonnen met kleine transporten met paard 
en kar en al gauw volgde de aankoop van een eerste kamion.

Na hun studies rolden Greet en Johan als vanzelf het 
familiebedrijf in.
Vol enthousiasme kijken ze naar de toekomst.
Het kantoor kreeg een totale make-over. En zoals het altijd is 
geweest, staat het contact met de klant centraal.

Een familiebedrijf waar de deur altijd openstaat!
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www.vandervlietbouwmat.bewww.vandervlietbouwmat.be

Buit en en binnen worden één.
Your home, outside, dat is onze fi losofi e! 
Wij geven je graag enkele tips om van je buiten een extra woonruimte te maken.

Kom zeker een kijkje nemen in onze toonzaal 
en tuinpark.

Voor iedereen een passende vloertegel.

Voor elke plaats de geschikte vloer, ongeacht of het voor je woonkamer, keuken, badkamer of terras is.
Van een strakke betonlook tot een perfecte houtimitatie. Van sober grijs tot vrolijke prints en kleuren.

Wist je dat?
Donkere kleuren de 
ruimte verkleinen?
Lichtere kleuren de 
ruimte dan weer 
vergroten.

Visgraat weer 
helemaal in is!

Keramische 
vloertegels ook 
vaak als wandtegel 
gebruikt worden.

Keramische tegels 
ook voor buiten 
kunnen.kunnen.

Nieuwstraat 4a | 2840 Rumst | 03 880 86 06 | www.marshalls.be

Realiseer de outdoor 
leefruimte 

van jouw dromen 
samen met Marshalls

Natuursteen 

Keramische tegels 

Betonproducten

HUISSTIJLGIDS
MBI De Steenmeesters

Uitgave 2021

OUTDOOR 
LIVING
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www.vandervlietbouwmat.be

Ontdek ons gamma siergrind in ons toonpark!

De kleiklinkers van Vandersanden zijn duurzaam op alle fronten: ze gaan lang mee 
en ze zijn milieuvriendelijk. Klei is immers een 100% natuurproduct. De klinkers zijn 
oersterk en gaan met gemak 125 jaar mee.

Als het grind moet zijn...

Grindverhardingen hebben 1 groot nadeel. Als er vaak over gelopen of gereden 
wordt, kan het grind gaan verschuiven. Maar dan komt ECCO met DE OPLOSSING.

Door het gebruik van grindmatten, blijft de grind netjes op zijn plaats.
Je bekomt zo een functionele en stabiele grindverharding die strak en modern oogt 
en perfect 
waterdoorlatend is. 
De ECCOGRAVEL is dus uitermate geschikt voor terrassen, wandel- en tuinpaden, 
maar ook voor 
opritten en parkings.

Uw tuin is een kleiklinker waard

Vandersanden produceert een uniek assortiment gebakken kleiklinkers voor in je tuin. 
Onder meer gemaakt van rivierklei, een  onuitputtelijke en natuurlijke grondstof. 
Kiezen voor kleiklinkers is kiezen voor eeuwigheid. Onze sfeermakers gaan met gemak 
125 jaar mee, zijn enorm waardevast en krijgen door het bakproces hun natuurlijke en 
altijd blijvende kleur.

Geef ook warmte aan je tuin en voel de natuur aan je voeten!

www.vandersanden.com

Uw tuin is een kleiklinker waard

Droogweg ECO
We kunnen er niet omheen. 
De klimaatverandering laat zich voelen. Ook 
in onze tuin. Staat je inrit of parkeerplek snel 
onder water na een plensbui? 
Geen zorgen.

Met de ECO-SOLUTIONS van EBEMA hou 
je de voeten droog en ... behoud je jouw 
totaalconcept.

stone-style.ebema.be

Eco Solutions
Waterdoorlatende oplossingen

Duurzaam & creatief
Combinatieconcept

Bezoek onze website om alle combinatie-
mogelijkheden te ontdekken. Je kan er ook 
de Eco Solutions catalogus downloaden. 

Eco Solutions bufferen overtollig water en laten 
het infiltreren in de ondergrond. Met het nieuwe 
combinatieconcept doen ze dat creatiever dan ooit. 

Je kan nu namelijk verschillende formaten en 
types combineren tot unieke legpatronen. Zo 
creëer je een organische overgang van open naar 
gesloten bestrating, opgevuld met split of gras.

Eco Solutions
waterdoorlatende oplossingen
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www.vandervlietbouwmat.bewww.vandervlietbouwmat.be

STEEN-GOED
Steenkorven passen in elke tuin. Zowel in een landelijke als een moderne tuin. 
Ze vergen bijna geen onderhoud en bieden heel wat privacy.
De opvulling van een steenkorf bepaalt het uitzicht van de schutting. Hierin zijn de mogelijkheden 
eindeloos. De meest gebruikte zijn gesteenten zoals bv keien, graniet, kalksteen en lavasteen. 
Maar je kan ook kiezen voor een natuurlijke opvulling zoals bv. boomschors.
HORTICULT staat garant voor een duurzame steenkorf in topkwaliteit.

Het gras is altijd groener... bij Namgrass 
Terwijl iedereen met kale plekken en bruine sprieten af te rekenen krijgt, geniet je verder 
van je eeuwig frisgroen gazon.
Na enkele hete, droge zomers is kunstgras aan een serieuze opmars bezig. 
Onderhoudsgemak is dan ook een belangrijk criterium om voor deze oplossing te kiezen.
Het kunstgras gamma van NAMGRASS werd ontworpen voor wie houdt van een natuurlijk 
uitzicht, comfort en luxe. De kunstgrasproducten ogen heerlijk frisgroen. Ideaal voor een 
grote familietuin, een knappe grasstrook langs het zwembad of een trendy dakterras . 

Een gans jaar door een mooi groen gazon? 
Wel het kan!

Steengoed, keer op keer
CREATIEF met beton. Dat zijn ze bij VB BETON.

De producten zijn innovatief en inzetbaar voor 1001 toepassingen.
Betonnen keerwanden hoeven helemaal niet lelijk en saai te zijn, 
integendeel. Maak unieke sfeervolle borders van betonnen 
keerwanden of gebruik ze om niveauverschillen op te vangen 
in je tuin.

Kies voor onderhoudsgemak en duurzaamheid.

Cleydaellaan 10 bus 1, 2630 Aartselaar    |    T: 03 646 22 48    |    M: info@namgrass.be    |    www.namgrass.be

.    KUNSTGRAS   .

EEN PERFECT GAZON, 
HET  HELE  JAAR DOOR.

VERKRIJGBAAR BIJ  VAN DER VLIET
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www.vandervlietbouwmat.be

Plannen om een terras aan te leggen? Voorzie dan 
zeker afvoergoten. Die zorgen voor een betere en 
snellere afvoer van regenwater, bovendien slikken ze 
ook vlot poetswater. Je kan ze integreren in diverse ty-
pes verhardingen, van keramische tegels en kleiklinkers 
tot blauwe hardsteen.

cut it drill it grind it break itgrind it

SHOP & GO

Van der Vliet heeft buiten een uitgebreid gamma aan bouwmaterialen ook een mooie shop. Met materiaal voor 
elke klusser, maar ook voor elke professional. Van schroefje tot slijpschijf tot siliconen. We volgen de trends en 
ontwikkelingen op de voet. Zo kunnen we onze klanten steeds de best mogelijke oplossing bieden voor elke klus.

ACO Garden
Slimline

ACO Garden
Slimline

Slanke designafwateringSlanke designafwateringSlanke designafwateringSlanke designafwateringSlanke designafwateringSlanke designafwateringSlanke designafwateringSlanke designafwatering

Het beste van 2 werelden.
Slimline is én discreet én zichtbaar mooi tegelijkertijd. Deze goot is slechts 6 centimeter 
breed en heeft een strak aluminium rooster. Je hebt de keuze uit 2 kleuren: zwart of grijs. 
Naast zijn uitstraling is hij snel en gemakkelijk te plaatsen. Bovendien kan hij worden 
aangesloten op infiltratievoorzieningen of op de riolering.
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www.vandervlietbouwmat.be www.vandervlietbouwmat.be

DIY OFWEL DO IT YOURSELF OF MAAK HET ZELF!

Vaak makkelijker dan je denkt en vooral heel leuk om mee aan de slag te gaan. Een buitenkeuken maak je zo in een handomdraai. 
Wees creatief en maak er iets uniek en persoonlijks van. Wij geven alvast een aantal tips.

AAN DE SLAG!

Maak je tuin en terras zomer-klaar!
- stap 1: 

Maai het gras en bemest indien nodig
- stap 2:

Verwijder onkruid
- stap 3:

Snoei waar nodig
- stap 4:

Poetsen  TIP BERDY.       GREEN FREE
- stap 5: 

Opfl euren met planten enz...

GREEN FREE
Is een biologisch product en verwijdert voor lange tijd groene aanslag van terras, 
muren, schuttingen, hekwerk, tuinmeubelen,... zonder schadelijk te zijn voor je 
omgeving en planten.

1L green free volstaat voor 120m² te behandelen oppervlakte!

Bij ons te verkrijgen

Maai het gras en bemest indien nodig

Poetsen  TIP BERDY.       GREEN FREE

Voor Na

GREEN FREEGREEN FREEGREEN FREE

SANS RECURER

SANS RECURER

SANS RECURER

GROENGROENGROENGROENGROENGROEN
VERWIJDERAARVERWIJDERAARVERWIJDERAARVERWIJDERAARVERWIJDERAARVERWIJDERAAR

ANTIANTIANTI---DÉPOTS DÉPOTS DÉPOTS 
VERTSVERTSVERTS

120120120
mmm222

MIN.MIN.MIN.

STERKE STERKE STERKE STERKE STERKE STERKE 
TERRASREINIGERTERRASREINIGERTERRASREINIGER

NETTOYANT DE NETTOYANT DE NETTOYANT DE 
TERRASSE INTENSIFTERRASSE INTENSIFTERRASSE INTENSIFTERRASSE INTENSIFTERRASSE INTENSIFTERRASSE INTENSIF

TERRAS NEWTERRAS NEWTERRAS NEW

1L 5L

Voor Na

1L 5L

De specialist in het onderhoud van vloeren
Bvba Berdy - Krommebeekstraat 23 - 8930 Menen - T +32 56 30 60 10 - www.berdy.be

Natuursteen Keramische tegels Outdoor IndoorParket & Kunststof

onderhoudsproducten
OUTDOOR

GREEN FREE
Groenverwijderaar
GREEN FREE verwijdert voor 
lange tijd groene aanslag van 
terras, muren, schuttingen, 
tegelpad, dakpannen, hekwerk, 
tuinmeubelen en -beelden, 
grafzerken, bloempotten en 
-bakken, ...

TERRAS NEW
Sterke terrasreiniger
Terras New is een intensieve 
vuiloplosser voor oprit, terras 
& tuinmeubilair. Verwijdert al 
het hardnekkig vuil en is van 
toepassing op alle ondergronden 
(natuursteen, keramische tegels, 
beton, klinkers, hout, teak, ...)

1L green free volstaat voor 120m² te behandelen oppervlakte!

DIY OFWEL DO IT YOURSELF OF MAAK HET ZELF!



A1
 P

O
ST

ER
 T

EM
PL

AT
E.

in
dd

   
1

19
/1

2/
20

   
11

:4
8

www.vandervlietbouwmat.be

OPENINGSUREN (KANTOOR EN MAGAZIJN)

MAA - VRIJ: 6.30 U - 18.00 U
ZATERDAG:  8.00 U - 15.00 U

TUINAANLEG & -ONDERHOUD

TUINAANLEG & -ONDERHOUD

stijnpeeterslandscaping.be

stijnpeeters78@outlook.com 
+32 (0)474 74 13 18   
BE 0745 533 585

TUINAANLEG & -ONDERHOUD
STI JN PEETERS LANDSCAPING

TUINAANLEG & -ONDERHOUD

Puntstraat 3 +32 493 77 63 75
2440 Geel info@wrb-renovaties.be

Tuinonderhoud
Tuinaanleg

Plaatsen kunstgras
Verkoop schors en plant 

(levering aan huis mogelijk)
groendecortuinen@gmail.com

Meerlaarstraat 101,  Tel : +32 (0)13/29 51 18
2430 Laakdal - België Gsm : +32 (0)475/98 49 85
info@cvs-wooddesign.be BTW BE0672 470 118


