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“Baksteen is één der duurzaamste der bouwmaterialen.”
Slaan wij de geschiedboeken open, dan vinden wij 
overal, als oudste sporen van ‘menselijke beschaving’ 
voorwerpen en scherven van gebakken aarde en 
metselwerk. De belangrijkste grondstof voor baksteen 
is klei. In Nederland wordt voornamelijk rivierklei 
gebruikt. De kleisamenstelling bepaalt grotendeels de 
kleur van het uiteindelijke product. IJzerhoudende klei 
geeft de baksteen na het bakken een rode kleur en 
kalkhoudende klei meer een gele kleur.
Vanwege de grote variëteit aan soorten, formaten en 
kleuren is baksteen een veel gebruikt bouwmateriaal. 

Ook vandaag zijn metselvaardigheid en ambacht de 
kenmerken van eindeloze variaties in baksteengevels. 
In onze eigen Zuid Limburgse omgeving en Belgische 
grensstreek wordt functioneel, vakkundig en creatief 
met metselstenen gebouwd. Met deze brochure willen 
wij een beeld schetsen van in baksteen opgetrokken 
gebouwen; zowel nieuwbouw, verbouw als restauratie.. 
Bovendien presenteren we een collectie metselstenen 
die veelal uit voorraad leverbaar zijn. Wij zijn deskundig 
om bij een bestaande gevel een bijpassende steen te 
adviseren. 

Onze vertegenwoordigers kunnen u adviseren 
en zorgen dat u de juiste monsterstenen op de 
bouwplaats geleverd krijgt. Zij ondersteunen u in de 
juiste beslissing qua kleur, formaat vorm en structuur.
Ook een bezoek aan onze uitgebreide showroom is 
zeker de moeite waard.



METSELVERBANDEN 
Aan de hand van bovenstaande 
muur-aanzichten krijgt u een 
idee van enkele gebruikte 
metselverbanden. Foto’s boven 
geven de verschillende metsel-
verbanden weer.

DILATATIE (foto rechtsboven)
Een dilatatie- of bewegingsvoeg 
heeft als functie het uitzetten en 
krimpen van materialen op te 
vangen. 

METSELSILO 
Wij leveren op verzoek een Silo 
die tijdens de bouw met mortel 
bijgevuld kan worden.
 
VOEGKLEUREN 
Nadat de metselspecie goed 
uitgehard is, wordt de gevel 
gevoegd. Daarbij heeft u 
tegenwoordig een grote keuze 
uit verschillende voegkleuren.

Vlaams verband Klezoren verband

Kruis verband Koppen verband

Halfsteens verband Engels tuinmuur verbandHol Geknipt

Platvol glad Iets teruggehouden 

Diep Doorgestreken
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VOEGSOORTEN
De voeg vormt een  
belangrijk aspect 
van het bouwwerk. 
Naast de voegdikte 
en de kleur van 
de voeg is ook de 
voegvorm bepalend 
voor het uiteindelijke 
totaalbeeld van het 
bouwwerk.
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Amby, St. Geertruid & Mheer



- 5 -

01015 01050 02005

02045 02055 02080

02120 02170 02258
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Eupen & Welkenraedt
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04010 04437 10005

10025 10040 10045

02390 03345 03355
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Bemelen



10130 21003

21015

21025 21035

21004

19165

21005

21060
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Hoogcruts
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Wijlre
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Mechelen & Epen
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21070 21185 22020

22030 22035 22125

22155 22190 22210



Honthem & Bemelen
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22115 22205

22405 22425

22600 22725 33015

22195

22215
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Margraten & Amby
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33030

34125 34205

33025 33116
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34570

36005 36165 H0
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Terlinden



Door onze grote voorraad bakstenen kunnen wij een concrete leveringsdatum 
met u afspreken. Levering wordt afgestemd op de benodigde hoeveelheden. 
Er is geen verplichte afname van volle pallets.

Wilt u inspiratie opdoen, wij beschikken over een grote lijst referentie 
adressen, die een welkom hulpmiddel zijn om tot een juiste keuze te komen. 
Verschillende bouwstijlen in combinatie met andere materialen zoals 
bijvoorbeeld hout of natuursteen bepalen het gewenste resultaat.

Ons vrachtauto’s voldoen aan de huidige normen om u op de juiste locatie 
van bakstenen te voorzien. Kleine vrachtauto’s met kraan om in bijvoorbeeld 
de smalle stedelijke omgeving de materialen te lossen, maar ook grote 
vrachtauto’s met kooi-aap die de bakstenen op moeilijk toegankelijke plekken 
kunnen plaatsen.

•	 Steenstrippen kunnen op isolatie panelen worden verlijmd 

•	 In onze shop vindt u vele 
gereedschappen om metselstenen 
te verwerken. 

•	 We hebben MBI betonstenen op 
voorraad. 

•	 Aangepaste monsterbakstenen zijn 
een handig hulpmiddel. 

•	 Alle metselstenen uit deze 
brochure zijn grotendeels op 
voorraad. 

•	 Met onze vrachtauto’s kunnen we 
u op nagenoeg elke bouwplaats 
van bakstenen voorzien.

- 19 -




