
Het leuke van 
klinkers en kleuren

Tekst Ellen Nijhof 

Toen hij de klinkers voor zijn eigen tuin in handen had,

dacht Hans Boerema: ”Leuk product, wellicht kan ik er

wat mee.” Hij begon een handel in sierbestrating op

internet en de stenen gingen rollen.

D
rie jaar bestaat zijn bedrijf Bricks and
Stones in Buinen nu. Boerema (43) ver-
koopt de exclusievere soorten sierbe-
strating. Met name gebakken klinkers

en natuursteen gaan van de hand. ”Het voordeel
van gebakken klinkers is dat ze kleurvast zijn. En
ze gaan een leven lang mee.”

Hans Boerema levert een groot deel van de be-
strating van de nieuw aan te leggen tuin van de fa-
milie Karsten in Balinge. De familie won vorige
maand de wedstrijd Win een droomtuin, georgani-
seerd door de vereniging Groei&Bloei Beilen. ”Er
wordt een pad gelegd van gebakken dikformaat-
klinkers, die al in het bezit zijn van de familie.
Voor de verdere bestrating zou een rustig rood-
bruin waaltje – een slankere steen – daar goed bij
passen. Onbezand, dus glad en nostalgisch. Met
de familie Karsten zoek ik de definitieve steen
uit.”

De Buiner ondernemer vindt het leuk om zijn
klanten van advies te dienen. ”Ik vind het ook
leuk om naar de kleuren te kijken. De kleur van de
bestrating moet bij de kleur van het huis passen.
Dat betekent niet dat het één en dezelfde kleur
moet zijn. Het is mooier wanneer de bestrating
een contrast vormt met de gevel.”

Ook moet de bestrating aansluiten bij het ka-
rakter van de woning. Boerema heeft kort gele-
den een vracht stenen geleverd aan een echtpaar
dat een oude Saksische boerderij in Sleen be-
woont. ”Daar past een oud dikformaat mooi bij.
Maar voor de bestrating bij een modern, onder ar-
chitectuur gebouwd huis kun je beter een strakke
steen gebruiken.”

Natuursteen is de laatste jaren erg in opkomst.
Mensen willen weer iets nieuws en gaan op zoek
naar variatie. Boerema: ”Natuursteen combineren

met gebakken waaltjes en grind is nu in. Als je het
plan voor een groot terras hebt, is het mooi daarin
contrast te brengen en patronen te leggen.”

De showtuin van Bricks and Stones, met voorbeelden van
diverse soorten bestrating, is op zaterdag geopend van 10
tot 17 uur, verder op afspraak. Adres: Voorbosweg 15, Bui-
nen. Tel: 0599 – 212082. Zie ook www.bricksandstones.nl.

Hans Boerema handelt in sierbestrating: ”De stenen zijn een authentiek product.”

Hans Boerema
werkt graag
met
hoogteverschi
llen. ”Met
laagjes,
muurtjes en
trappetjes. Het
geeft een
ruimtelijk en
speels effect.”
(linksonder).
De combinatie
van gebakken
klinkers,
natuursteen en
grind is een
trend van de
laatste jaren.
(rechtsonder).
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