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in beeld
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Daas Baksteen, 
een steengoede uitstraling

2

Gemeentekantoor en appartementen Winterswijk n Klampaert kalk genuanceerd n O3 Architecten Amsterdam

Stenen van Daas geven ieder project een bijzondere uitstraling. Daas bakstenen 
zijn niet alleen zeer duurzaam, maar ook tijdloos mooi. 
Zo bouwen we samen aan een prachtige wereld met sprankelende referenties.

Onze gevel- en straatstenen worden op drie fabrieken geproduceerd: De  
Nijverheid en De Volharding in Zeddam en De Vlijt in Winterswijk. Op deze 
goed geoutilleerde productielocaties worden aan de hand van de nieuwste  
technieken Handvorm, Revito vormbak, Wasserstrichstenen en Strengpersstenen  
geproduceerd. 

Vernieuwing op stapel
Daas Baksteen staat voor innovatie. We houden voortdurend de wensen en 
behoeften van de markt in de gaten en spelen hierop in met nieuwe producten, 
structuren, formaten, kleuren en gevelsystemen. We ontwikkelen bijvoorbeeld 
revolutionaire producten zoals DuecoBrick, een duurzame en ecologische  
gevelbekleder die meer dan 55% bespaart ten opzichte van traditioneel  
metselwerk. Of ons gepatenteerde, volledig herbruikbare droogstapelsysteem 
ClickBrick®. Met onze ClickBrick®-retourgarantie dagen wij u uit om de stenen 
na de levensduur van het project terug te leveren, zodat wij deze één op één 
kunnen inzetten bij een volgend duurzaam project. 

Woningen Transvaal-kwartier Den Haag n Iris Falls 
n WAM architecten                                                          Delft.

n Tandartsenpraktijk Neede n Yellowstone herbruik en 
Birchwood n Raaklein Architectuur Eibergen
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Onze baksteen is groen
Onze kleiwinningsgebieden worden zelfs met de dag groener. Na de kleiwinning  
wordt het land gecultiveerd naar nieuwe natuur waar o.a. het begrip plas en 
dras nieuwe biotopen schept voor flora en fauna. Weet u dat de aanwas van 
klei groter is, dan de hoeveelheid klei benodigd voor de productie van grof  
keramische producten en klei hiermee een hernieuwbare grondstof is? Achter 
onze fabriek in Zeddam ligt het grootste solarpark van Nederland; van dit 8 ha 
met 36.000 zonnepanelen tellende solarpark gaat de stroom 100% naar onze 
productie. Besparing op grondstoffen, energie en transport, door het produceren 
van smallere baksteen en ons Dueco gevelsysteem, laat zien dat er telkens nieuwe 
dimensies worden bereikt.                                                           

Samen maken we de wereld mooier
Daas Baksteen werkt graag samen met andere partijen: van architecten tot en met  
opdrachtgevers en aannemers voor het realiseren van Walls of Fame! Op onze 
beurt vormen wij ook graag een bron van inspiratie voor onze relaties. Met ons 
uitgebreide assortiment bakstenen maken wij elke creatieve oplossing mogelijk. 
Samen bouwen we aan een mooiere wereld!

Onze baksteen is groen
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Bouwstenen voor design
Een krachtig en fris ontwerp vraagt om een baksteen op maat. De streng-
persstenen van Daas bieden hiervoor de passende oplossing. Met ontelbare  
kleuren en formaten is afwijkend de standaard. Neem onze Zeddammertjes; 
dankzij hun opvallend smalle formaat geven zij meer ruimte aan de luchtspouw. 
Ideaal voor na-isolatie of voor het bouwen van een nieuwe muur op bestaande fun-
dering. En een strengperssteen hoeft tegenwoordig helemaal niet meer zo strak 
te ogen. Door de achterzijde of ‘fusskant’ te gebruiken lijkt de steen romantisch 
en doorleefd.

Waal formaat Zeddams formaat

D-coat by Daas, blijvend mooi
Gevels hebben het zwaar te verduren. Maar aan de bakstenengevels van Daas 
zie je dat niet af. Zelfs niet na vijftig jaar. Via een speciaal proces van hydro- 
foberen geven we iedere baksteen een vochtwerend en dampdoorlatend jasje. 
Dankzij deze D-coat behouden ze hun kleur én stoten ze vuil en water af. Met als 
resultaat: frisse gevels die lang mooi blijven, zonder witte uitslag. Over duurzaam 
gesproken!
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EindresultaatVO rendering

Creatie zonder grenzen
Bij Daas Baksteen kunt u uw keuze maken uit een groot aantal basisselecties 
met uiteenlopende structuren, kleuren en formaten. Maar onze unieke ‘textu-
ren- generator’ biedt u nog veel meer ruimte bij het creëren van een gevelbeeld. 
Met deze online tool stelt u uw eigen mix samen, helemaal naar uw ideeën.  
U kiest zelf de voegkleuren, voegtypen en metselverbanden. En u kunt de  
stenen mixen in de verhouding die u wenst en met een muisklik in uw materialen 
bibliotheek plaatsen, 100% ontwerpvrijheid dus! Tevens een prachtige tool om 
aspirant opdrachtgevers kennis te laten maken met de nieuwe omgeving.

n Kantoorgebouw Dirksland 
n Mix Patos Falls- Tamarin Falls en Ebonywood 

n Architectenbureau Casa Ratsma Dirksland
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Formaten Strengpersstenen
(standaard en specifieke formaten zijn mogelijk)

WF – HF – WDF – DWF – BDF – NF – CBF – AF – ZF

WF :  210 x 100 x 50 mm
HF :  240 x 90 x 40 mm
WDF :  215 x 102 x 65 mm
DWF :  210 x 100 x 100 mm
BDF  :  240 x 50 x 115 mm
NF :  240 x 115 x 71 mm
CBF :  242 x 90 x 102 mm
AF :  240 x 90 x 50 mm
ZF    :  240 x 65 x 50 mm
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Tabvel

De Nijverheid is eigengereid
Met steenfabriek de Nijverheid beschikken we over een parel in ons productie- 
proces. Hier maken we onze strengpersstenen, waarbij formaten eerder afwijkend 
zijn dan standaard. Of, zoals we zelf zeggen: eigenbereide én eigengereide 
bakstenen.    

Neem het Zeddammertje met z’n unieke formaat van 240 x 65 x 50. Of het  
Azewijns formaat van 240 x 90 x 50. De grote maatvastheid van deze stenen 
biedt unieke mogelijkheden in de verwerking. Lijmwerk, dunbedverwerking en 
stootvoegloos metselwerk om met een iets terugliggende lintvoeg een prachtige 
horizontale belijning te accentueren... het kan allemaal. 

Mag het wat ruwer of bonkiger? Dan zijn de grote dubbel waalformaten of  
ClickBrick formaten de aangewezen steen. U heeft hierbij keuze uit ontelbare 
kleuren die zich in alle architectuurstijlen laten toepassen. Dankzij de Nijverheid 
krijgt uw ontwerpvrijheid alle ruimte!

N
ijverheid

Steenfabriek
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Brenden Cambridge Chatham Cobra

Aston Birchridge BlackburnAberdeen

Strengpersstenen

Paars bezand Paars onbezand Preston Putty multi

Eton Goldcliff MiltonCorby

Strengpersstenen
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Rood onbezand Royston SB 40 Silverstone

Rood fijn zand Rood generfd Rood grof zandRamsey

Strengpersstenen

Upton Whitby York fijn zand York multi

Sussex multi Sussex onbezand TilstonSpectrum

Strengpersstenen
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Zwart satijn fijn zandYork onbezand

Strengpersstenen

Zwart satijn generfd Kantoorruimte voor zorginstellingen Hoorn n Mix van Carlton en York onbe-
zand n Inbo Architecten, Amsterdam
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Maplewood Oakwood Olivewood Pinewood

Cedarwood Ebonywood KingwoodBirchwood

Strengpersstenen woodsorteringen



Upwood

Puttywood

Redwood

TeakwoodPurplewood

Strengpersstenen woodsorteringen

n Appartementen Sneek n Purplewood n Penta Architekten Harlingen

18

Paars gesinterd fuss Preston gesinterd fuss Putty multi gesinterd fuss Redby gesinterd fuss

Bröndby gesinterd fuss Corby gesinterd fuss London gesinterd fussBlackburn gesinterd fuss
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Strengpersstenen fuss sorteringen
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Tilston gesinterd fussSussex gesinterd fuss

Strengpersstenen fuss sorteringen

York multi gesinterd fuss Appartementencomplex Grauwaart Utrecht n Putty multi fuss n Bedaux de 
Brouwer architecten, Goirle

Woningen Groeseind Tilburg n Tilston fuss n De Zwarte Hond, Rotterdam

21
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Villa in Affligem n Yellowstone herbruik superwit n Areal architecten, Hove (België) 

Vlijt
Steenfabriek
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Bastogne Boston Corle Dover

Anfield Baccara blue BaccaraAchterhoeks bont

Vlijt Handvormstenen

Klampaert classic rainbow mix Klampaert classic Klampaert kalk genuanceerd Klampaert nero

Golborn Klampaert antiek brons Klampaert classic blueDublin

Vlijt Handvormstenen



26 27

Redstone gesinterd Redstone grey kalk Redstone rainbow Redstone

Miste Ratum Redstone blueKlampaert

Vlijt Handvormstenen

Woold Yellowst.herbruik superwit kalei Yellowstone herbruik antraciet

Tilburg mix Trafford WembleyStratenmix

Vlijt Handvormstenen

Yellowstone herbruik
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Vlijt Handvormstenen

Yellowstone Klampaert classic n appartementen + commerciële ruimte Hoogeveen n Buro B + O, Meppel

Yellowstone gesinterd

n Appartementen “De Gravin” Oud Beijerland n Redstone Rainbow DF n Bogaerds Architecten en Ingenieurs Numansdorp

29



3130

Appartementen en commerciële ruimte Rijssen n Rinko Falls en Canyon Falls n 4D architecten, Enter

Volharding

Steenfabriek
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Grena Hadsund Hamar blue Hamar

Dragor Dundret Grena multiBasstad

Volharding Handvormstenen

Lochnes multi Mandal multi Mandal Nedsted

Krypton Larvik LochnesIndal

Volharding Handvormstenen
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SelbuNievand multi

Volharding Handvormstenen

Storvik gesinterd Storvik Woningen Winterswijk n Victoria Falls en Storvik gesinterd n O3 architecten, 
Amsterdam

Garland falls Inga falls Iris falls Mingo falls

Canyon falls Cumberland falls Darwin falls multiAngel falls

Volharding Wasserstrichstenen
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Niagara falls Ortega falls Patos falls Piedro falls

Navajo falls Nevada falls Niagara falls gesinterdMystic falls

Volharding Wasserstrichstenen

Winhof falls

Rinko falls Tamarin fallsRibbon falls

Volharding Wasserstrichstenen

Victoria falls Crooswijk Rotterdam n  Niagara Falls n West 8 urban design & landscape
Architecture, Rotterdam
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Revito  

Revito: moderne steen met de ‘looks’ van vroeger
Een mooi voorbeeld van de innovatiekracht van Daas Baksteen: de Revito. Een 
steenassortiment speciaal bedoeld voor herontwikkelingsprojecten in oude  
binnensteden. Met de uitstraling van hun karakteristieke voorlopers uit het begin 
van de 20e eeuw, gecombineerd met de hedendaagse kwaliteit. Een steen dus 
die tijdloos is en wordt opgenomen  in het gevelbeeld van de bestaande bebouwing.

n Woningen Zeddam 
n Rozengaarde 

n ARX Architectuur Hengelo gld
39

Oud zuid

Sonsbeek Sonnendaal RozengaardeStadstuinen

Zorgappartementen Winterswijk n Sonsbeek n IAA Architecten, Almelo

Volharding Revito
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Mix 5 Mix 6 Mix 7 Mix 8

Mix 2 Mix 3 Mix 4Mix 1

Volharding Mix inspiraties

Mix 10Mix 9

Volharding Mix inspiraties

Mix 11 Marckhoek Breda n mix Patos Falls Cumberland Falls Mingo Falls 
n Compositie 5 Architectuur, Breda

41
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C
ertificaten

Daas Baksteen heeft het cradle-to-cradle certificaat van de  
Environmental Protection and Encouragement Agency (EPEA)  
verworven, het kennisinstituut van Michael Braungart en William 
McDonough, grondleggers van Cradle to Cradle. Dit certificaat wordt 
alleen uitgereikt aan producten die natuurlijk worden afgebroken of 
voortdurend in het industriële proces kunnen worden hergebruikt. 
Daas Baksteen is de eerste producent van `grofkeramische bouw-
materialen die dit certificaat aan haar producten mag toevoegen.
 
Toetsing
Om het certificaat te kunnen verkrijgen wordt de organisatie getoetst 
op diverse punten, waarbij de criteria van EPEA vele malen strenger 
zijn dan bij de gangbare milieuwetgevingen.
1. Materiaal, materiaalzuiverheid (samenstelling grondstoffen) en  
 informatie van grondstoffenketen en toeleveranciers. 
2. Recyclingspotentieel: de mate waarin de producten oneindig 
 kunnen worden gerecycled. (upcyclen ipv downcyclen uiteindelijk
  naar afval).
3. Energiegebruik: de mate waarin gebruik wordt gemaakt van  
 duurzame energie. 
4. Waterbeheer: de mate waarin water op een ecologische manier  
 wordt beheerd en hergebruikt door middel van waterzuivering en 
 gesloten watercircuits.
5. Arbeidsomstandigheden: de mate waarin Daas Baksteen en haar
  toeleveranciers in de hele keten van de grondstoffen werken met
  goede ethische moraal en goede ARBO omstandigheden.
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Terborgseweg 30 

7045 AL Azewijn 

Postbus 12

7038 ZG Zeddam

T +31 (0) 314 65 16 44

F +31 (0) 314 65 24 19

info@daasbaksteen.nl

www.daasbaksteen.nl


