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Planten en bloemen kleden het interieur aan en horen bij feestelijkheden. Ze kunnen 

echter de goede bewaring van het historisch interieur in gevaar brengen. Ga daarom 

altijd voorzichtig om met bloemen en planten in het interieur.

risico’s  
1.	 Water,	vocht	en	verontreiniging	
Vaak vormen zich onder plantenpotten en vazen moeilijk te verwijderen vochtkringen 

en -vlekken 1. Dat is niet altijd een gevolg van slordig bijgieten; poreuze keramische 

of metalen potten laten bijna altijd sporen na op de ondergrond. Planten kunnen ook 

plaatselijk een hogere luchtvochtigheid veroorzaken, wat niet wenselijk is als het 

binnenklimaat al te vochtig is. Sommige bloemen – vooral lelies – geven bovendien 

veel stuifmeel af, dat moeilijk te verwijderen is van textiel.

2.	 Water	voor	metaal		
Levende bloemstukken in metalen houders kunnen op termijn grote schade aanrichten 

aan het metaal. Het water loopt er immers in, waardoor de binnenkant en de structuur 

gaan roesten en corroderen.

3.	 Insecten	
Bloemen en planten trekken insecten aan die schadelijk kunnen zijn voor het interieur. 

Lees hierover meer in de onderhoudsbrochure Dieren in en op gebouwen.  Insecten 

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

Verse bloemen brengen soms schadelijke insecten mee binnen. Zo voeden tapijtkevers 

zich met stuifmeel van verse bloemen. Hun vraatzuchtige larven 2 kunnen grote schade 

aanrichten aan textiel. 

Dode plantenresten zoals boomschors, kaphout en gedroogd mos zijn dan weer een 

belangrijke voedingsbron voor houtborende insecten. Die kunnen in het interieur ook 

andere houten elementen aantasten.

wat doen?  
Kies voor namaak 
Opteer als het kan voor kunstbloemen en -planten, zeker in metalen houders.

Kies de juiste plaats  
Kiest u toch voor levende planten, plaats ze dan op enige afstand van kunstwerken of 

van belangrijke en kwetsbare interieurelementen als textiel en papier.

Kies de juiste plantensoort  
Kies een plantensoort die resistent is tegen ongedierte en niet veel licht nodig heeft. 

Een goede plantenverdeler kan u hierbij helpen. 

2 Larve van de tapijtkever

1 Vochtvlekken

Planten en bloemen

orde en netheid 1.1
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Wees voorzichtig met verse bloemen
Controleer nieuwe snijbloemen op insecten. Bloemen en planten in het wild geplukt of 

uit de eigen tuin houden meer risico’s in dan exemplaren gekweekt in een serre. Haal 

als het kan (bv. bij lelieachtigen) de helmhokjes met het stuifmeel van de helmdraden.

Gebruik snijbloemenvoeding; dat houdt het water langer bacterievrij. Gooi verwelkte 

bloemen snel weg en plaats het vuilnis buiten het historisch interieur. Maak gebruikte 

vazen en potten schoon.

Controleer dood plantenmateriaal  
Wilt u dood plantenmateriaal gebruiken voor decoratie, controleer het dan op insecten. 

Indien er een aantasting wordt vastgesteld, verwijder het dan uit het gebouw. 

bescherm de ondergrond 
Zet de vaas of pot altijd in een waterdichte, voldoende grote schaal van glas of plastic. 

Plaats de schaal bij voorkeur op zelfklevende kunststofdopjes, vilten beschermstukjes 

of voetjes om de ondergrond – zoals de vloer of het tafelblad – te beschermen en 

luchtcirculatie mogelijk te maken. Op vloeren is een plantentrolley 3 met zachte wielen 

vaak een goede optie. Die is ook gemakkelijk te verrijden, wat een plaatselijke verkleuring 

kan voorkomen. Verplaats planten en bloemen regelmatig om te controleren of er geen 

water of schimmel onder staat.

Op meubelen of altaartafels wordt soms een glazen plaat gelegd om kringen te voor-

komen. Bevestig onder de plaat ook steeds kunststofdopjes, viltjes of voetjes voor een 

goede luchtcirculatie. Zorg dat er zeker geen water onder het glazen blad loopt.

Giet voorzichtig  
Giet steeds voorzichtig en neem eventuele waterplasjes altijd onmiddellijk op.

Werkruimte  
Probeer een werkruimte voor bloemschikken en plantenverzorging in te richten zo ver 

mogelijk van het historisch interieur.

wat nodig? 
— waterdichte schaal van glas of plastic
— zelfklevende kunststofdopjes 4, vilten beschermstukjes of voetjes
— plantentrolley met zachte wielen
— glazen plaat

wat vermijden?
afval  
Vermijd dat afval van bloemschikken en plantenverzorging blijft liggen. 

bloemen in metalen houders  
Vermijd verse bloemen in historische metalen houders; schade is onvermijdelijk.

4 Kunststofdopjes

3 Plantentrolley
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