


INLEIDING

Vloeren worden speciaal gelegd om belopen te worden, en
precies daarom zijn ze zo sterk onderhevig aan slijtage. Omdat
ze al te vaak als doodgewone ‘voetbodem’ worden beschouwd,
worden ze in de literatuur doorgaans over het hoofd gezien.
Toch maken ze fundamenteel deel uit van de bouwgeschiedenis
van een monument.  Bovendien zijn ze vaak vervaardigd uit
duurzame, waardevolle materialen en hebben ze een
esthetische afwerking. Daarom verdienen de vloeren in onze
monumenten best wat extra aandacht.

De materialen waaruit vloeren bestaan, bepalen heel sterk de
manier waarop ze onderhouden en gepoetst moeten worden.
Gezien de veelheid van materialen en de complexiteit die
daarmee samenhangt, beperken wij ons in deze brochure tot de
stenen vloeren.

In België zijn in de loop der tijd heel diverse stenen materialen
gebruikt voor vloeren. Zo kennen wij vloeren van geglazuurde
of ongeglazuurde keramische tegels, mozaïekvloeren, natuur-
stenen of granitovloeren... Alle hebben ze hun specifieke
kenmerken en kwaliteiten en daarom vergen ze ook aangepast
onderhoud. Zowel de behandeling als de producten moeten in
overeenstemming zijn met de eigenschappen van de
materialen, anders doen ze vermoedelijk meer kwaad dan
goed. Wij beperken ons hier tot tips voor het onderhoud van de
belangrijkste historische vloeren die in België voorkomen.

Deze tips zijn overigens uitsluitend bestemd voor vloeren die in
goede staat verkeren. Voor vloeren in slechte staat is het nood-
zakelijk het advies in te winnen van een deskundig restaurateur, die
u richtlijnen kan geven voor het verdere onderhoud of een eventuele
restauratie van de vloer.

Gepast onderhoud kan er in elk geval voor zorgen dat vloeren
merkelijk langer meegaan, terwijl ook een behoedzame omgang
(verdere) doorgedreven slijtage kan voorkomen. Met enkele prak-
tische richtlijnen en preventieve maatregelen is dan ook al heel wat
te bereiken.



ELKE VLOER ZIJN EIGEN 
KENMERKEN EN ZIJN ONDERHOUD

Keramische tegelvloeren
Van in de Middeleeuwen tot in de neogotische periode werden
vloeren gelegd met tegels van gebakken klei, die soms afgewerkt
waren met een glazuurlaag.  
Bij het traditioneel bakken van deze tegels speelt de temperatuur
een rol. Gesinterde keramiek is gebakken op een hoge temperatuur,
waardoor de porositeit sterk vermindert. Ook heeft het belang of
keramiek oxiderend of reducerend (“smoren”) gebakken wordt. Bij
reducerend bakken wordt de zuurstof aan het einde van het
bakproces volledig afgesloten. Reducerend gebakken aardewerk is
meestal zwart van kleur en is ook minder poreus dan oxiderend
gebakken aardewerk.
Middeleeuwse tegelvloeren, die vrij zeldzaam zijn in België, zijn
gelegd in een gevarieerd geometrisch patroon, met vaak een
beperkt kleurenpalet van geel, bruin en groen.
Vanaf de 16de eeuw duiken geschilderde tegels op in geel, groen
en in mindere mate blauw op een witte achtergrond. Eenvoudige
vloeren in rode en/of zwarte tegels, al of niet geglazuurd, komen
veelvuldig voor in de 17de en de 18de eeuw. 
In de neogotische periode worden tegels bedekt met een gekleurde
glazuurlaag of met verschillende soorten klei die in een andere kleur
bakken.
In vergelijking met de middeleeuwse tegels vertonen de neo-
gotische een hardere glans en een rijker kleurenpalet.

Die grote verscheidenheid van bakprocédés en van materialen
maakt dat de leek moeilijk kan herkennen waar hij precies mee te
maken heeft. Dat kan problemen geven bij het onderhoud van

keramische vloeren. Zij zijn immers sterk onderhevig aan slijtage en
verkeerd onderhoud kan het verouderingsproces in de hand werken.
Detergenten bijvoorbeeld tasten de glazuurlaag aan. Afgesleten
glazuurtegels en ongeglazuurde tegels zijn poreuzer, waardoor
water sneller in de poriën dringt. Het duurt niet lang voor de tegel
gaat barsten of de glazuurlaag gaat afschilferen.

Middeleeuwse geglazuurde tegelvloer uit de voormalige Boudeloabdij van Klein-
Sinaai, bewaard in het Stedelijk Museum van Sint-Niklaas (Verzameling Boudelo).

Slijtage van de glazuurlaag bij een neogotische vloer uit geglazuurde tegels.

Onderhoud van keramische tegelvloeren
• Voorkom zoveel mogelijk dat er op keramische tegelvloeren

gelopen wordt. Baken ze af met bijvoorbeeld houten
balusters verbonden met een touw.

• Keramische tegelvloeren worden best enkel gestofzuigd. 
• Zijn ze sterk bevuild - bij regenweer, verbouwingswerken…

dweil ze dan met een weinig water en droog ze onmiddellijk
na met een schone dweil.

• Vastgekoekt, ‘oud’ vuil dat bijvoorbeeld in de glazuurlaag zit,
hoeft u niet te verwijderen.



Vloeren in natuursteen 
In onze gewesten komen verschillende soorten sedimentaire kalk-
steen voor die gebruikt werden voor vloeren.

De Doornikse steen, de zogenaamde zwarte van Doornik, en de
Basècle worden meestal als vloertegel gebruikt. Zij zijn moeilijk te
bewerken, erg gelaagde, blauw-zwarte kalksteensoorten, zonder
zichtbare fossiele resten. Door de gelaagdheid en de aanwezigheid
van kleilaagjes schilfert de Doornikse steen in combinatie met vocht
gemakkelijk af.

De Blauwe Hardsteen, ook wel arduin, petit granit of blauwe steen
genoemd, vervangt vanaf 1400 de Doornikse steen in onze
gewesten. Deze kalksteen is minder gelaagd, bevat vele zichtbare
fossiele resten en is gemakkelijker te bewerken en polijstbaar. 

De Naamse steen of Maassteen, die vaak verward wordt met
blauwe hardsteen, werd in de hele Maasvallei veelvuldig gebruikt
voor vloeren, venster- en deuromlijstingen. Deze steen bevat geen
zichtbare fossiele resten en komt voor in twee tinten, blauwgrijs en
bruingrijs.

De Noir belge of Noir de Mazy is een blauwzwarte kalksteen met
een zeer homogene en fijne structuur zonder witte vlekken.
Wanneer hij voor vloeren werd gebruikt, werd hij meestal gezoet,
dit wil zeggen nageschuurd met water.

Mozaïekvloeren
Mozaïekvloeren werden al in de antieke oudheid gelegd en bestaan
uit veelkleurige stukjes natuursteen, glas of gebakken klei, die
naast elkaar een geometrisch of figuratief patroon vormen. De
stenen werden aanvankelijk gedrukt in een onderlaag van kalk-
mortel, later in cementmortel en tegenwoordig worden hiervoor ook
harsen gebruikt.

Een specifiek probleem bij mozaïekvloeren is dat er steentjes los
kunnen komen. Controleer daarom voor elke ingreep of alle stukjes
steen wel goed vast zitten.
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Een fragment van een marmeren mozaïekvloer. Een vloer die samengesteld is uit verschillende marmersoorten.

Onderhoud van mozaïekvloeren 
• Liggen alle stukjes van een mozaïekvloer goed vast, dan

mag hij gestofzuigd worden.
• Omdat de vloer uit uiteenlopende materialen bestaat,

gebruikt u bij hardnekkig vuil best zo weinig mogelijk water
- indien nodig vermengd met een neutraal detergent. Droog
onmiddellijk na met een droge, schone dweil, om te
beletten dat het water de mortel ‘losmaakt’. Hebt u een
detergent gebruikt, dweil de vloer dan eerst na met zuiver
water (zie algemene regel).

• Mozaïekvloeren hebben een typerend mat aspect en
moeten dan ook niet van een beschermende afwerklaag
voorzien worden.



Eveneens het vernoemen waard is de Rouge belge, een bruinrode
tot grijsrode kalksteen met grijze vlekken en grijs tot witte aders,
die in vele soorten voorkomt, waaronder de Rouge royale. 

Naast deze soorten natuursteen ontgonnen in België, werden ook
diverse marmers geïmporteerd, zoals het wit, soms blauw geaderd
Carraramarmer. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen statuario
(zuiver wit), bianco di Carrara (wit met adertjes) en bardiglio
(grijs).

De diverse blauwe kalksteensoorten zijn alle donker van kleur en
zijn daardoor moeilijk van elkaar te onderscheiden. Ze worden
gekenmerkt door een geringe poreusheid. 
Marmers zijn vaak poreuzer dan de voormelde natuursteensoorten.
De poreusheid kan worden uitgetest door een kleine hoeveelheid
water op het oppervlak aan te brengen. Als de vloer na verloop van
tijd op deze plaats donkerder wordt, betekent dit dat de steen het
water opzuigt; hij is dus poreus. 

Een vloer in Rouge belge 

Onderhoud van kalkstenen vloeren 
Alle kalkstenen vloeren mogen op dezelfde manier 
onderhouden worden:
• beperk het onderhoud in de regel tot dweilen met zuiver

water;
• enkel bij hardnekkig vuil gebruikt u een neutraal detergent;
• een vochtwerende beschermlaag is toegestaan voor

steensoorten met een geringe poreusheid. Hiervoor kunt u
microkristallijne was gebruiken op voorwaarde dat ze de
steen niet verkleurt en niet vermengd is met onoplosbare
bestanddelen;

• wanneer de stenen afschilfering vertonen, gebruik dan
GEEN onderhoudsproducten die beschermlagen bevatten en
GEEN detergenten. U reinigt die vloeren best met een
weinig water en droogt hem onmiddellijk na met een
schone dweil. 

Marmers zijn poreuzer en zulke vloeren moeten enkel indien 
nodig met een weinig water, eventueel vermengd met een 
neutrale reiniger, onderhouden worden.

Grafstenen 
Grafstenen die in kerkvloeren zijn verwerkt, slijten sterk af doordat
erop gelopen wordt. Soms zijn de reliëfs, zoals inscripties en
ornamenten, bijna volledig verdwenen. Grafstenen bevatten vaak
een tekst of een gedicht en vormen daardoor een interessante
historische bron. Verdere slijtage is bij deze vloeren haast onver-
mijdelijk, en daarom is het aangewezen de grafstenen onmiddellijk
te fotograferen. Zo is ten minste de informatie bewaard die ze op
dat moment bevatten.
Om de slijtage zo lang mogelijk tegen te houden, worden
grafstenen - middeleeuwse of neogotische - best volledig
afgebakend, precies omdat ze zo fragiel en zeldzaam zijn. Dat doet
u bij voorkeur met houten balusters verbonden met een touw. Ook
moet in de mate van het mogelijke worden vermeden dat
kerkstoelen op de grafstenen worden gezet. 
Bij het courante onderhoud van de grafstenen worden de dieptes
best eerst stofvrij gemaakt met een borstel in varkenshaar; ver-
volgens kunnen de stenen met de hand en met een vochtige (niet
natte) doek gereinigd worden. Zo voorkomt u dat vocht in de steen
dringt, wat tot afschilfering kan leiden. Het is vooral belangrijk dat
het water niet in de reliëfs achterblijft.
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Cementgebonden vloeren
Cement wordt vervaardigd door het branden van een mengsel van
kalk en leemhoudende grondstoffen. Zo ontstaat een complex
hydraulisch bindmiddel dat in combinatie met vocht verhardt. In het
geïndustrialiseerde België werd cement al in de eerste helft van de
19de eeuw vervaardigd en werd de eerste cementtegel
vermoedelijk rond 1840 geproduceerd. Naast de gefigureerde
cementtegels, die gegoten of machinaal geperst werden uit een
mengsel van cementmortel, marmergruis of steenmeel en kleurstof,
waren ook de granito- en terrazzotegels populair. Deze tegels
werden verkregen door gemalen granietkorrels voor granito of
marmerkorrels voor terrazzo, te binden met cement en pigmenten
en ze na verharding vlak te slijpen en te polijsten. 
Granitovloeren kunnen ter plaatse gegoten worden of in tegels
worden gelegd, al of niet gecombineerd met randen in mozaïek.
Tegels in marmermozaïek werden gemaakt van cement en
marmerkorrels van 8 tot 25 mm.

Met een borstel en een stofzuiger wordt het
stof van de grafsteen verwijderd.

Een fragment van een vloer uit cementtegels.

De grafsteen wordt vervolgens
gereinigd met een vochtige doek.

Hij wordt onmiddellijk nagedroogd met
een schone dweil.

Onderhoud van cementgebonden vloeren 
• Cementgebonden vloeren dweil je best alleen met zuiver

water, eventueel vermengd met een neutraal detergent
bij recent, hardnekkig vuil. In dit laatste geval moet u de
vloer wel nadweilen met zuiver water. 

• Indien gewenst, kunnen deze vloeren afgewerkt worden
met microcristallijne was.



• Te veel vocht leidt tot bruuske schommelingen in de relatieve
vochtigheid. Dit heeft een ongunstig effect op verschillende
interieurelementen zoals het houten meubilair, schilderijen op doek
en paneel… 
Het is echt van belang zo weinig mogelijk water te gebruiken.

• Vele natuursteensoorten, zoals blauwe hardsteen en Doornikse
steen, bevatten zouten die oplossen als ze in aanraking komen met
vocht. Wanneer deze zouten bij verdamping aan de oppervlakte
komen, treedt er kristallisatie op die gepaard gaat met een
volumetoename, waardoor de vloer afschilfert. 
Het afschilferen van natuurstenen vloeren is een natuurlijk
verouderingsproces dat samenhangt met de kwaliteit van het
materiaal. Maar het kan tevens verband houden met condensatie,
de aanwezigheid van vocht in de onderliggende laag, door een lek
of door het bouwvocht aanwezig in de steen bij een nieuw
aangelegde vloer. Ook het water waarmee gepoetst wordt, kan op
zich al afschilfering veroorzaken. Bovendien bevatten sommige
zepen oplosbare zouten of kunnen zij leiden tot de vorming ervan.
Gebruik daarom zo weinig mogelijk water bij natuursteen-
soorten die gevoelig zijn voor afschilfering, en neem het zo
snel mogelijk op met een schone dweil. Vermijd tevens dat
vocht achterblijft in holtes, zoals lacunes in de steen of diepte-
reliëfs in grafstenen.

• Poets nooit te dicht bij het houten meubilair en vermijd stag-
nerend water in deze zones - door ze zorgvuldig na te drogen - om
te voorkomen dat vocht in het hout binnendringt. Daardoor
verzwakt het hout immers en wordt het gemakkelijker aangetast
door insecten en schimmels. 

Blijf bij het dweilen steeds een tiental centimeter van het houten meubilair vandaan. Een vloer wordt best gestofzuigd.

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN
EN PREVENTIEVE
MAATREGELEN

Algemene werkwijze
Vooraleer een vloer vochtig te reinigen, kijkt u best eerst de
algemene toestand na. Voldoet die, dan neemt u het stof weg met
een huisstofzuiger of een industriële stofzuiger op lage zuigkracht.
Dweil of mop de vloer nadien met een weinig water, en droog hem
onmiddellijk zorgvuldig na met een schone dweil. Gebruik steeds
een uitgewrongen dweil of mop.

Enkel wanneer hardnekkig, recent vuil aanwezig is dat niet
verwijderd kan worden met zuiver water, mag een neutraal
detergent aan het eerste poetswater toegevoegd worden. U dweilt
de vloer dan wel steeds na met zuiver water en een uitgewrongen
dweil of mop, waarna u hem nadroogt met een schone, droge
dweil.

Algemene regels
• Over het algemeen is het zinloos om vuil te verwijderen dat al
lang in de poriën of de afwerklaag is vastgekoekt. Bij dergelijke
pogingen bestaat immers het gevaar dat u de steen zelf beschadigt. 
Beperk daarom het onderhoud van stenen vloeren tot het
verwijderen van recent vuil.

• Een vloer schuren of vegen met harde kokosborstels wordt
afgeraden omdat daarbij krassen worden gemaakt. Bovendien is
het niet efficiënt om een vloer te borstelen omdat het stof enkel
wordt verplaatst en zelfs opwaait, en daardoor op de voorwerpen
in het interieur terechtkomt.
De beste methode is de vloer te stofzuigen. Wanneer de vloer
volledig glad is en geen oneffenheden vertoont, kunt u om het
stof op te nemen ook doeken uit microvezel gebruiken.



Lijnolie, terpentijnolie en producten die polymeren bevatten,
worden onoplosbaar en zijn sterk af te raden als beschermlaag voor
een vloer. 
• Lijnolie laat een onoplosbare film achter die vergeelt. Bovendien
houdt lijnolie stof en vuil vast, waardoor de vloer nog vuiler wordt.
Dit vastgekoekt vuil kan nog moeilijk verwijderd worden. 
• Lijnolie verstopt de poriën van natuursteensoorten die gevoelig
zijn voor afschilfering, zodat het water dat in de steen aanwezig is,
niet meer kan verdampen. Zo kan de afschilfering versterkt worden.
Steensoorten gevoelig voor afschilfering worden best niet van een
afwerklaag voorzien. 
Het verwijderen van de lijnolie, oude waslagen en achtergebleven
zeep, strippen genoemd, is een werk voor een gespecialiseerd
restaurateur.

Een vloer die onder te veel en ondoordringbare afwerklagen ligt, gaat afschilferen.

Dweil daarom tot op ongeveer 10 cm van het meubilair en
reinig deze zone manueel.   

• Zijn er detergenten noodzakelijk om recent vuil te verwijderen,
gebruik dan steeds een neutraal detergent met een pH van 7. 
Zuren (pH<7) zijn schadelijk voor alle materialen. Basen of zepen
(pH >7) leiden tot verzeping, veroorzaken vorming van kalkzeep
in combinatie met leidingwater en blijven achter in de poriën van
poreuze steensoorten.
De pH-waarde van een detergent kan eenvoudig gemeten worden
met een pH-indicator, te verkrijgen bij de apotheker. 
Vermijd detergenten. Gebruik zo nodig een neutraal detergent,
en respecteer dan steeds de dosering die op de verpakking
vermeld staat. Een verschil in concentratie betekent immers
een verschil in pH-waarde.

• Bleekmiddelen zoals chloorwater zijn af te raden omdat ze het
materiaal zelf aantasten. Microkristallijne was is een vochtwerende
beschermlaag die nog voldoende vocht uit de steen doorlaat. Dit
onderhoudsmiddel is te verkrijgen bij de drogist.
Solventen, logende en schurende bestanddelen zijn schadelijk voor
vloeren. Deze producten zijn echter moeilijk op te sporen. Om de
samenstelling van het onderhoudsproduct te kennen, kan de
technische fiche (material safety data sheet) bij de fabrikant
aangevraagd worden. 
Gebruik nooit producten waarvan u de samenstelling in het
geheel niet kent.

Afwerklagen
Sommige afwerklagen kunnen de kleur van het materiaal zelf
onherstelbaar veranderen en zijn dan ook sterk af te raden. Het is
daarom van het uiterste belang een afwerklaag vooraf uit te testen
op een kleine, minder zichtbare plaats.

Wanneer een vochtwerende, beschermende afwerklaag wordt
aangebracht, opteert u bovendien best voor een product dat
oplosbaar is in white spirit, zoals microkristallijne was. Die vormt
een vochtwerende laag die nog voldoende waterdamp doorlaat. Bij
het aanbrengen van deze was moet de eerste laag voldoende
kunnen drogen, anders wordt er een witte waas gevormd. Deze
witte waas kan ook ontstaan wanneer verschillende lagen van de
was op elkaar worden gestapeld. 
Er bestaan tegenwoordig neutrale reinigingsmiddelen die een
wasfilm vormen die bij elke onderhoudsbeurt wordt opgelost en
vernieuwd. Daardoor wordt vermeden dat waslagen zich
opstapelen.



• vocht dat achterblijft in holtes, in oneffenheden in de vloer of
in de voegen tussen de tegels, kan schadelijk zijn en wordt best
onmiddellijk opgenomen 
• vers boormeel in de nabijheid van houten meubilair betekent
dat er nog actieve houtborende insecten aanwezig zijn; neem zo
snel mogelijk de nodige maatregelen 
• verplaats metalen, corrosiegevoelige voorwerpen bij het
reinigen van de vloer naar een droge plek en zet ze niet terug
voor de vloer helemaal droog is 
• gebruik steeds zachte katoenen handschoenen om metalen
voorwerpen te verplaatsen. Vingerafdrukken kunnen immers
corrosie doen ontstaan
• bevestig kurk of vilt onder aan de poten van een stoel, om
krassen te vermijden 
• stoelen die aan elkaar zijn vastgemaakt richten doorgaans
minder schade aan dan stoelen die u zelf kunt verplaatsen 
• tracht zoveel mogelijk zware voorwerpen en meubilair op te
tillen en niet te schuiven
• bij zeer delicate vloeren kunnen (wegwerp)pantoffels voorzien
worden om alle schade te vermijden
• verwijder spatten van kaarsvet of boenwas door middel van
warmte, bij voorbeeld een strijkijzer, en vloeipapier of
keukenpapier
• verwijder kauwgom door hem te bevriezen met ijsblokjes,
neem eventuele resten weg met een fijn mesje of een scalpel 
• laat vloeren in zeer slechte staat behandelen door een
restaurateur
• houd een logboek bij waarin vermeld wordt hoe vaak er wordt
gereinigd en met welke schoonmaakmiddelen

Deze tips zijn specifiek van toepassing op kerkinterieurs, maar zij
gelden in de meeste gevallen ook voor historische vloeren in andere
gebouwen. 

• bedek de randen en de borstel van de stofzuiger met dik
(kunst)vilt of rubber om te beletten dat de stofzuiger tegen het
meubilair botst en krassen maakt
• plaats matten aan elke ingang van de kerk, liefst in totaal drie
meter lang, maar uit verschillende stukken
• stofzuig de matten aan de ingang van de kerk minstens één
keer per week of klop ze omgekeerd buiten uit 
• kies bij voorkeur matten die zowel droog als nat vuil opnemen 
• vermijd kokosmatten: ze trekken stof aan en maken
gemakkelijk krassen
• metalen of rubberen roosters aan de ingang van de kerk
(buiten) zijn een goed hulpmiddel om allerlei stenen uit de
schoenen te verwijderen
• breng tapijtpapier aan tussen de mat en de vloer voor een
betere bescherming van de vloer, tegen schurend vuil of tegen de
ruwheid van de mat
• schrobzuigmachines zijn af te raden voor het onderhoud van
een historische vloer. Zij vormen risico’s op beschadiging van de
interieurelementen en drukken door het gewicht te sterk op de
vloer. Eventueel kan een schrobzuigmachine gebruikt worden voor
grotere oppervlaktes die in goede staat verkeren. Gebruik dan
machines die het water onmiddellijk opnemen. 
Het is van groot belang de borstels regelmatig te vervangen. Zo
niet, dan bestaat het gevaar dat onherstelbare krassen gevormd
worden.

TIPS VOOR ONDERHOUD

Een schrobzuigmachine die onoordeelkundig wordt gebruikt,
veroorzaakt onherstelbare schade. 
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Met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Monumenten en Landschappen

Historische stenen vloeren onderhouden is een nuttige maar
duidelijk ook een zeer delicate opdracht. Zowel de toestand van de
vloer als het materiaal waaruit hij bestaat, beïnvloeden in grote
mate hoe gereinigd moet worden: droog of nat, met welke
producten, met welke materialen… Ook meubels en voorwerpen
die op de vloer staan, vragen aandacht: ze worden best verplaatst,
zodat ze niet in aanraking komen met schoonmaakproducten en
met water. Overigens wordt de hele ruimte beïnvloed door het
onderhoud: te veel water kan de relatieve vochtigheid veranderen,
terwijl bij elke handeling het gevaar bestaat dat een voorwerp, een
meubel of een wand beschadigd wordt. Voorzichtig te werk gaan is
dus steeds de boodschap. 

Vergeet ook niet dat historische vloeren op een natuurlijke manier
verouderd zijn en dat ze er nooit meer als nieuw kunnen of zelfs
hoeven uit te zien. Het heeft dan ook weinig zin al te ijverig te werk
te gaan, want bij overdadig schrobben wordt het materiaal van de
vloer of de afwerklaag alleen maar onnodig beschadigd!

EPILOOG
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