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Goed schoonmaken is het belangrijkste wat een beheerder voor een natuurstenen 

vloer 1 kan doen. Hiermee bedoelt Monumentenwacht niet: poetsen tot de vloer er als 

nieuw uitziet, maar wel: vuil wegnemen om verdere schade te voorkomen.

Lees meer in de onderhoudsbrochure Onderhoud van natuursteenvloeren, p. 34 ( gratis 

te downloaden op www.monumentenwacht.be/publicaties ).

Een basisprincipe bij het onderhoud van natuursteenvloeren is: beter droog dan nat 

reinigen. Sommige vloeren mogen alleen droog worden gereinigd:
— vloeren die ooit een beschermingslaag (bv. een was) hebben gekregen;
— vloeren waarbij vocht- en zoutproblemen vastgesteld worden (zoals afschilferende 

vloeren 2 );
— sommige zandstenen vloeren.

wat doen? 
Stofzuigen
Meestal volstaat het om regelmatig te stofzuigen met zachte, flexibele borstels. Gebruik 

een losse kwast en een stofzuiger bij afschilferende steen of om vuil uit de diepere 

delen van grafstenen te halen.

wat nodig? 
— stofzuiger met zachte, flexibele borstels
— losse kwast

wanneer / hoe vaak? 
Dit wordt bepaald door de graad van vervuiling en door het gebruik van de ruimte.

welke elementen?
Natuursteenvloeren in goede staat. 

wat vermijden? 
vloer in slechte staat zelf reinigen 
Wanneer een vloer in extreem slechte toestand verkeert, bijvoorbeeld bij een sterke 

afschilfering, houdt zelf schoonmaken een groot risico in.

1 Natuursteenvloer

2 Afschilferende vloer

natuurSteenvloeren droog reinigen  

vloeren

Erfgoedhuis Den Wolsack
Oude Beurs 27 – 2000 Antwerpen

T + 32 3 212 29 50
F + 32 3 212 29 51

info@monumentenwacht.be
www.monumentenwacht.be

V.
u.

: L
uk

 L
em

m
en

s 
| ©

 M
on

um
en

te
nw

ac
ht

 V
la

an
d

er
en

 v
zw

, 2
01

4

www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-van-natuursteen-vloeren
www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-van-natuursteen-vloeren
mailto:info%40monumentenwacht.be%20?subject=
http://www.monumentenwacht.be

