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Matten kunnen een waardevolle vloer beschermen tegen waterschade, vervuiling en 

slijtage. Ze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen, want geen mat is beter 

dan een verkeerde of een vuile mat. 

Lees meer in de onderhoudsbrochures Onderhoud van houten vloeren, p. 26-27; 

 Onderhoud van natuursteenvloeren, p. 31; Onderhoud van keramische en cement
tegel vloeren, p. 32 (gratis te downloaden op www.monumentenwacht.be/publicaties).

wat doen?
twee soorten matten leggen
Om een vloer te beschermen, zijn twee soorten matten geschikt: 

— een schoonloopmat aan de ingang, waar personen eerst komen en hun voeten 

 vegen vooraleer ze de historische vloer betreden;

— een beschermende mat op de te beschermen vloer.

1.	 Schoonloopmat
Leg bij voorkeur zowel een buitenmat als een binnenmat. Een buitenmat met metaal-

profielen en borstels houdt al veel steengruis van de schoenen tegen. Binnen, bij de 

ingang, ligt de schoonloopmat 1. 

Een schoonloopmat met een lengte van zo’n drie meter verwijdert zo goed als alle 

vuil van de schoenen. Gebruik traditionele kokosmatten. Houd ze goed schoon want 

het vuil kan er gemakkelijk doorheen: klop ze elders ondersteboven uit met een platte 

rubberen klopper. Bij nat weer zijn synthetische schoonloopmatten met een ondoor-

dringbare onderkant nodig om water en modder op te vangen. Haal ze regelmatig 

weg, bijvoorbeeld tijdens de sluitingsuren, zodat de vloer eronder kan drogen.

2.	 Beschermende	mat
Een goede vloerbescherming bestaat uit een beschermende mat met een ondermat 

of - tapijt 2. Kies voor een stof die slijtvast is, vuil vasthoudt, een zachte onderkant 

heeft en gemak kelijk in onderhoud is. Zorg dat de beschermende mat geen dampdichte 

onderkant heeft en geen kleur afgeeft. Doorgaans genieten wollen tapijten de voorkeur: 

hoe dikker, hoe beter. 

Leg de matten steeds op een los ondertapijt; bij voorkeur een kleurloos naaldvilt, maar 

in elk geval zonder patroon, want dat kan zich aftekenen op de vloer. Een ondertapijt 

verlengt ook de levensduur van de bovenmat en verbetert de geluids- en thermische 

isolatie. Leg het los onder de mat, zodat het vuil erop blijft liggen en het apart uitgeklopt 

kan worden.

Matten onderhouden
Houd de matten goed schoon door ze uit te kloppen en/of te stofzuigen. Haal vuil onder 

de matten heel regelmatig weg om het schuurpapiereffect 3 te vermijden. Vervang de 

matten als ze versleten zijn.
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wat nodig? 
— buitenmat met metaalprofielen en borstels

— schoonloopmat: traditionele kokosmatten

— beschermende mat: ondertapijt van draadloos naaldvilt, met daarop een wollen tapijt

— mattenklopper

— stofzuiger 

wanneer / hoe vaak? 
Maak de matten wekelijks of zelfs vaker schoon, naargelang het gebruik van de ruimte.

welke elementen?
Waardevolle vloeren in goede tot redelijke staat die frequent bewandeld worden. 

wat vermijden?
bepaalde soorten tapijt
Vermijd ondertapijten of beschermende matten die rechtstreeks op de vloer liggen met 

een dampdichte onderkant en/of met een patroon, want dit zal zich aftekenen op de 

vloer. Pas ook op met matten en tapijten die kleur afgeven, zoals rode in sisal die vaak 

in kerken voorkomen. 

verlijmen
Kleef een mat of tapijt nooit vast op de vloer. 

vuil
Vermijd vuil onder matten, want dan werken ze als schuurpapier en beschadigen ze 

de vloer. 

verschil in uitzicht door poetsen
Zorg dat de vloer onder de mat en de vloer eromheen niet teveel gaan verschillen van 

uitzicht door het poetsen.
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