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INLEIDING 1
Tegelvloeren van keramiek en cement
zijn het onderwerp van deze brochure, die aansluit bij onze vorige brochures over het onderhoud van
natuursteenvloeren (2007) en houten vloeren (2008).
Keramische en cementtegelvloeren
sieren vaak de vertrekken op de begane grond, maar af en toe vinden we ze
ook in de kelder van historische gebouwen. Op de verdiepingen komen ze
veel minder voor.
Pre-industriële tegels – daterend vóór
1850 – die nog op hun originele plaats
liggen, zijn zeldzaam en hebben hoge
erfgoedwaarden. We treffen deze
meestal aan in kerken en bijzondere
residenties. Een uitzondering zijn de
zogenaamde plavuizen, ongeglazuurde aardewerktegels, die ook in boerderijen, arbeiderswoningen en dienstgebouwen voorkomen.
Vanaf halfweg de 19de eeuw werden de
kleurrijke, gedecoreerde keramische en
cementtegelvloeren niet meer alleen
ambachtelijk maar vooral industrieel
geproduceerd, waardoor hun kwaliteit,
duurzaamheid én beschikbaarheid

aanzienlijk toenamen. Zo vonden ze
geleidelijk hun weg naar burgerlijke
interieurs en ook naar het exterieur.
Tot in de 20ste eeuw kenden Belgische
tegelbedrijven grote faam in binnenen buitenland. Maar smaakverandering en economische motieven leidden vanaf de Tweede Wereldoorlog tot
de ondergang van deze ooit zeer bloeiende industrietak. Vandaag genieten
historische tegelvloeren gelukkig
weer volop aandacht als pronkstuk
van het interieur.
Veel historische vloeren vertonen kleine gebreken zoals slijtage, oneffenheden en verkleuringen. Precies deze
'onvolmaaktheden' dragen bij aan de
schoonheid en de erfgoedwaarde van
een gebouw. Elke beslissing om vloeren te vervangen, om een oppervlaktelaag aan te brengen of om er iets aan
te veranderen, moet dan ook met de
grootste omzichtigheid genomen
worden. Temeer omdat de meeste
vloeren niet eens zo moeilijk te onderhouden zijn.
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MATERIAAL EN CONSTRUCTIE 2
Zorgzaam omgaan met een tegelvloer
veronderstelt dat je weet wat je in
huis hebt. Om tegels te situeren, te
dateren en naar waarde te schatten, is
kennis van stijlen, patronen en motieven onontbeerlijk. Dat is echter niet
het onderwerp van deze brochure, net
zo min als een kunsthistorisch overzicht. Daarvoor verwijzen we naar de
literatuurlijst achteraan. Deze brochure gaat wel uitvoerig in op het materiaal en op de technische aspecten, die
in hoge mate bepalen hoe kwetsbaar
de tegels zijn voor bepaalde schade of
hoe ze schoongemaakt kunnen worden. Basiskennis van materialen en
technieken is essentieel om tegelvloeren te bewaren en te conserveren.
Bestaat de vloer uit klei- of cementtegels? Hoe zijn die vervaardigd?
Hebben ze een decoratief patroon …?
1. Keramische tegels
Keramiek is een verzamelbegrip voor
alle producten uit klei die in een oven
gebakken zijn. ‘Scherf’ verwijst naar
het biscuit of de ‘body’ uit gebakken
klei, al dan niet bedekt met glazuur. Op
basis van de samenstelling van de
grondstoffen en de baktemperatuur is
keramiek onder te verdelen in drie
categorieën, in drie soorten van ‘scherf’.
■ Aardewerk heeft een vrij zachte,
poreuze scherf, die op een lage temperatuur gebakken is (700-1150°C).
We onderscheiden onder meer grof
aardewerk van fijn aardewerk en
faience. Deze laatste worden vooral
bij de productie van wandtegels

gebruikt en blijven hier verder buiten beschouwing.
■ Steengoed of gres heeft een harde,
niet-poreuze scherf, gebakken op
een hogere temperatuur (11501350°C).
■ Porselein heeft een zeer witte,
glasachtige, niet-poreuze en deels
doorschijnende scherf, gebakken
op hoge temperatuur (13001500°C), waarbij de bestanddelen
(kaolien en veldspaat) versmelten
en verglazen. Dit materiaal is niet
geschikt voor vloertegels en komt
verder dan ook niet meer aan bod.
Een ander belangrijk onderscheid is
gebaseerd op het productieproces van
de tegel: ambachtelijk of industrieel.
1.1. Pre-industriële
keramische tegels
(vóór ca. 1850)
Alle keramische vloertegels van vóór
1850 zijn handgevormd uit plastische
klei. Deze ambachtelijke productiewijze bestaat vandaag nog altijd. In de
19de en 20ste eeuw liep ze grotendeels
parallel met de industriële productie.
Vanaf de 19de eeuw werden pre-industriële keramische tegels ook doelbewust gekopieerd qua techniek en uitzicht, soms met het oog op restauratie.
Tegels uit deze periode zijn voornamelijk van aardewerk, dus met een poreuze scherf die op een lage temperatuur
gebakken werd en niet waterdicht is.
Meestal is de klei van lokale oorsprong,
met wisselende hoeveelheden ijzer en
7
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kalk, waardoor de kleur van de gebakken scherf varieert van gelig tot roze
of baksteenrood. Naast aardewerktegels werden er een beperkt aantal
van steengoed gemaakt.
Bij beide soorten werd de klei in een
houten raampje gevormd en met een
rol aangedrukt. De tegels werden
gedroogd en als ze eenmaal lederhard
waren, werden ze op maat gesneden.
Doorgaans kregen ze daarbij schuine
zijkanten, zodat er naar onderen toe
meer ruimte ontstond voor de zetmortel. Dat maakte een betere hechting
mogelijk en tegelijk konden de tegels
dichter tegen elkaar gelegd worden.
De ambachtelijke productie leverde
nauwelijks identieke tegels op.Doordat
de temperatuur in de oven niet overal
gelijkmatig was, ontstonden er verschillen in textuur en uitzicht.
Ze worden doorgaans plavuizen
genoemd, die versierd en onversierd
voorkomen.

Er zijn nog heel wat vloeren te vinden van rode en
blauwgrijze plavuizen. Typisch is hun ongelijkmatige
slijtage.

Ongeglazuurde aardewerktegels
De meeste aardewerktegels waren
ongeglazuurd en kregen maar één
bakgang, de 'biscuitbrand'. In onze
streken werden ze vanaf de vroege
middeleeuwen gebruikt voor kloosters en kerken. Ze zijn gewoonlijk vierkant en hebben maar één kleur, die
varieert van bruinrood tot geel, afhankelijk van de klei.
In Vlaanderen zijn plavuizen van ongeglazuurd, rood en blauwgrijs aardewerk het sterkst vertegenwoordigd.
Vooral Boomse steenbakkerijen vervaardigden die vanaf de 17de eeuw in
enorme hoeveelheden, vandaar de
term ‘Boomse plavuizen’. De productie
werd in de 19de eeuw deels geïndustria-

Geglazuurde aardewerktegels
Sommige tegels kregen een extra
laagje glazuur op de scherf, om ze
meer waterdicht te maken maar vooral als versiering. Dit gebeurde ofwel in
één bakgang met de scherf, ofwel –
meestal trouwens – tijdens een tweede bakgang na de biscuitbrand: de
glazuurbakking of gladbrand.
Als hoofdtypes onderscheiden we het
transparante loodglazuur en het
witte, opake tinglazuur (door toevoeging van tinoxide). Metaaloxiden
gaven kleur aan het glazuur: antimoonoxide (geel), mangaanoxide
(bruin/paars), ijzeroxide (rood), koperoxide (groen) en kobaltoxide (blauw).
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liseerd. De tegels bleven wegens hun
lage kostprijs populair tot ver in de 20ste
eeuw, vooral voor functionele ruimten
en stallingen of kelders. De rode tegels
verkregen hun kleur tijdens een oxiderend bakproces, de ‘gesmoorde’
dankten hun blauwgrijze kleur aan een
reducerend bakproces, waarbij aan het
einde van de gewone bakcyclus zuurstof onttrokken werd door natte takkenbossen in de oven te brengen.

trisch patroon gelegd werden. Soms
werden ze gecombineerd met tweekleurige slip- of stempeltegels, die
vanaf de middeleeuwen voorkomen.
Daarbij werd in de roodbakkende
tegel een vorm ingestempeld, die
werd opgevuld met engobe (kleibrij of
slip) van een lichtere kleur. Daarop
kwam een doorschijnend laagje loodglazuur, dat de motieven een gele
glans gaf. Dergelijke tegels zijn zeldzaam en verdwenen na de 16de eeuw
als vloertegels. Met de hernieuwde
aandacht voor middeleeuwse architectuur in de 19de eeuw doken ze weer
op, veelal in neomiddeleeuwse of historiserend gerestaureerde interieurs.
Stempel- of inlegtegels bleven belangrijk tot ver in de 20ste eeuw, vooral in
West-Vlaanderen, maar dan als wandof haardtegel.
Aardewerk met loodglazuur: een fragment van een
sliptegel en een effen groen loodgeglazuurd tegeltje
uit een mozaïekvloer. Karakteristiek voor de
ambachtelijke tegels zijn de schuine kanten.

Aardewerktegels met loodglazuur
Loodglazuur is een transparant glazuur dat hoofdzakelijk uit loodoxide
bestaat. Door er andere metaaloxiden
aan toe te voegen, verkreeg het een
kleur van gelig tot oranjerood naar
donkergroen of bruinzwart.
Effen, gekleurde loodglazuurtegels
werden vaak alternerend in geel en
groen in een dam- of schaakbordpatroon gelegd, soms ook diagonaal
of overhoeks of halfsteens verspringend. Een mozaïektegelvloer bestaat
uit kleine driehoekige, vierkante of
ruitvormige tegels die in een geome-

Eén van de oudst bekende mozaïektegelvloeren in
situ in België, weliswaar herlegd, in Wenduine: effen
gekleurde loodglazuurtegels en sliptegels.
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Aardewerktegels met tinglazuur
(majolica en faience)
Tinglazuurtegels zijn mooier maar
minder duurzaam dan loodglazuurtegels. Ze ontstonden vermoedelijk in
de 9de eeuw in Irak, ter nabootsing van
porselein. Na de eerste bakgang werd
de scherf bedekt met een laagje tinglazuur, dat gedroogd een witte achtergrond vormde die beschilderd en
opnieuw gebakken werd.
In de middeleeuwen waren deze tegels
zeer exclusief: ze kwamen vooral voor
in kerkelijke residenties. De bewaarde
exemplaren zijn meestal beschilderd
in groen, bruin of blauw op een witte
ondergrond. In de 16de eeuw werd
Antwerpen een belangrijk productie10
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Hof van Rameyen (Gestel), een uitzonderlijke
en uitzonderlijk gaaf bewaarde majolicavloer
in Vlaanderen (1526-1528).

centrum van veelkleurig tinglazuuraardewerk of majolica, dankzij ingeweken Italiaanse majolicabakkers. Zij
introduceerden ook renaissancemotieven. Van hun veelkleurige majolicavloeren resten nog maar enkele, zeer
beroemde exemplaren.
De majolicabakkers die na 1585 uit
Antwerpen wegtrokken, werkten de
bloei van de tegelproductie in
Nederland en daarbuiten in de hand.
‘Delfts aardewerk’ wordt gebruikt
voor fijne keramiek voorzien van tinglazuur – ook faience genoemd – en
werd veelal blauw geschilderd ter

nabootsing van het Chinese exportporselein dat toen in de mode was.
Deze tegels komen bijna uitsluitend
voor als wandtegels.
Door de kwetsbaarheid van het oppervlak zijn vloertegels van tinglazuuraardewerk uiterst zeldzaam in onze
streken. In de tweede helft van de 19de
eeuw werden ze een enkele keer
gelegd in een (neo)middeleeuws of
(neo)renaissance-interieur, met kleuren verwijzend naar Italiaans majolica.
Dat zijn unieke ambachtelijke creaties.

mische tegels hadden veel succes
omdat ze aantrekkelijk oogden, maar
ook omdat ze betaalbaar, gestandaardiseerd, duurzaam en gemakkelijk te
onderhouden waren. Ze werden dan
ook toegepast in zowel doorsnee
woningen als openbare gebouwen.
Dankzij de betere kwaliteit kon de klei
– veel homogener van samenstelling
door het wassen en mengen – op
hogere temperaturen gebakken worden. De tegels werden gevormd met
persen of werden soms nageperst,
waardoor de scherf nog compacter
werd. In tegenstelling tot de ambachtelijke tegels waren deze industriële
tegels uniformer van kleur, regelmatiger in maatvoering, vorstbestendiger,
slijtvaster en gladder.
Na het productieproces ondergingen
ze bovendien een interne kwaliteitscontrole en werden ze in drie categorieën gesorteerd, net als vandaag:
tegels van 1ste, 2de en 3de keuze. Tegels
die te ver van de norm afweken, werden vernietigd. Sommige keramische
tegelvloeren vertoonden dus al van bij

Majolicategel uit de opgraving Bisschoppelijk Paleis,
Stad Antwerpen, Dienst Archeologie.

1.2. Industriële keramische
tegels
In de tweede helft van de 19de eeuw
veranderde de tegelindustrie drastisch van productie, technieken en verschijningsvormen. Die modernisering
vond haar voedingsbodem voornamelijk in Engeland maar ontwikkelde zich
verder op het Europese continent. De
technische procedés raakten snel verspreid, ook in België. De nieuwe kera11
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het leggen kleinere onvolkomenheden: krimpscheurtjes, lichte verkleuringen of minimale vervormingen.
Industriële tegels kunnen worden
ingedeeld volgens hun productieproces en hun uitzicht.
Techniek: plastische klei of
drooggeperst?
Industriële tegels werden zowel uit
plastische klei gevormd als drooggeperst. Zelfs specialisten kunnen
niet altijd op het zicht bepalen welke
techniek toegepast werd, vooral niet
bij eenkleurige tegels.
Tegels uit plastische klei
Klei bevat van nature een hoeveelheid
water, maar wordt nog eens extra
'gewassen' om de massa te ‘homogeniseren’ en onzuiverheden te verwijderen. Het vochtgehalte, doorgaans ongeveer 15%, maakt de klei
plastisch en dus gemakkelijk manipuleerbaar: tegels en andere objecten
konden zelfs ‘gegoten’ worden. Maar
omdat het vocht ook de vlakheid en de
krimp van de tegel beïnvloedt, gaf dat
al eens problemen bij het bakken.
Om compactere tegels te verkrijgen,

Eenkleurige plastische kleitegels.
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Drooggeperste tegels.

werd de plastische klei al snel gevormd
met strengpersen of werden handmatig gevormde tegels na het drogen
nog even nageperst. Daarbij kon een
reliëf worden aangebracht, aan de
bovenkant doorgaans bedoeld als
antislip (buitentegels), aan de onderkant als middel om de tegel beter te
hechten aan de mortel. De meeste
fabrikanten brachten daarin ook hun
naam of merk aan. De kleisoorten
variëren sterk: van verbeterde klei voor
gewoon aardewerk tot steengoed of
gres en vuurvaste kleitypes. Soms
werd zelfs hoogovenmelk toegevoegd
om de tegels slijtvaster te maken.
Drooggeperste tegels
De uitvinding van het droogpersen
had een enorme impact: de tegelproductie verliep niet alleen sneller en
meer gestandaardiseerd, de tegels
waren ook van een betere kwaliteit.
Poederklei, met een vochtpercentage
tussen 2 en 6%, werd met een pers in

een mal onder hoge druk samengeperst. Aan de onderzijde werd vaak
een reliëf voorzien om de hechting te
bevorderen en de herkomst aan te
geven. Drooggeperste tegels zijn
vorm- en maatvaster dan tegels uit
plastische klei en konden op hogere
temperatuur gebakken worden, tussen 1000 en 1350°C. De meeste drooggeperste vloertegels waren steengoedtegels, ook bekend als ‘dubbelhardgebakken tegels’ of ‘grestegels’.
Ze zijn glashard en dichtgesinterd,
waardoor ze waterdicht en relatief
goed bestand zijn tegen verwering en
chemicaliën.
Uitzicht: eenkleurig of veelkleurig?
Industriële tegels kunnen ook opgedeeld worden volgens hun verschijningsvorm: eenkleurig of veelkleurig,
met een ingelegd decor. Naast de
natuurlijke kleur van de kleimassa
werden andere kleuren bereikt door
metaaloxiden toe te voegen.
Eenkleurige tegels
Voor buiten werden zware en voor
binnen fijnere, eenkleurige keramische tegels gefabriceerd. De oudere
vakliteratuur vermeldt tegels van het
‘genre Quaregnon’ en het ‘genre
Sarreguemines’.
De eerste naam verwijst naar de productie van de S.A. des Produits
Réfractaires gevestigd in Quaregnon
en naar de sterk verwante producten
uit fabrieken in Baudour, Hautrage,
Tertre … Ze werden vervaardigd uit
Belgische of Duitse kleisoorten waaraan veldspaat toegevoegd werd. Het
‘genre Sarreguemines’ verwijst naar de
productie bij Utzschneider & Jaunez

Gevlamde steengoedtegels met merk van de
fabrikant.

uit Sarreguemines in Frankrijk, die ook
een vestiging had in Jurbise. Hun
tegels waren vervaardigd uit Duitse
kleisoorten waaraan hoogovenmelk
toegevoegd werd. Beide types bestaan
in verschillende kleuren, vormen, formaten en diktes, al dan niet effen of
met een reliëfversiering aan de bovenzijde. Ze komen frequent voor in koetsdoorgangen, portieken, op open terrassen en bordessen, in stationsgebouwen, fabriekshallen …
De gladde, eenkleurige tegels werden
geregeld gelegd in combinaties van
diverse tinten en veelhoekvormen en
in ingewikkelde geometrische patronen, die soms rechtstreeks teruggrepen naar middeleeuwse voorbeelden. Dat was vooral populair tot de
jaren 1890 – toen werden tegels met
ingelegd decor door massaproductie
stilaan zeer betaalbaar – en opnieuw
in de jaren 1930, onder invloed van de
economische crisis en de stijgende
arbeidslonen, waardoor de ingelegde
motieftegel onbetaalbaar geworden
was. Na 1930 werden mozaïekpatronen van effen tegels in kleinere formaten en primaire kleuren snel opnieuw
de norm. Daarnaast werd ook zeer
13
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frequent gebruik gemaakt van in de
massa gespikkelde en gevlamde
tegels, een specifieke vorm van tegels
met ingelegd decor.
Veelkleurige motieftegels
Veelkleurige tegels met een ingelegd
decor zijn het bekendst en waren van
1890 tot 1930 ongemeen populair. In
de jaren 1840 tot 1860 waren dat
meestal Engelse encaustic tiles of
soortgelijke Franse tegels uit de fabriek
van Boulenger uit Auneuil, die naar
middeleeuwse voorbeelden met plastische klei en mallen gemaakt werden.
Vanaf het einde van de jaren 1850 ontwikkelde Villeroy & Boch in Duitsland
de techniek van drooggeperste ingelegde vloertegels, die via het zusterbedrijf Boch Frères in La Louvière en later
in Louvroil bij Maubeuge (Frankrijk)
snel verspreid raakten in België. In
kleurrijke verkoopcatalogi konden
architecten en opdrachtgevers kiezen
uit een groeiend aanbod van patronen.
Deze catalogi vormen vandaag waardevolle historische bronnen om de
inlegtegels te dateren en toe te schrijven aan een producent.
De eerste Belgische ingelegde vloertegels hadden geometrische patronen,
de latere hadden ook bloemmotieven
deels in neomiddeleeuwse stijl.

Deze tegelvloer in Sterrebeek is een vroeg voorbeeld (jaren 1860) van industriële keramische
motieftegels met een neogotisch patroon, terug
te vinden in de catalogus van Boch Frères te
Maubeuge.

Vanaf 1880-1890 verschenen rijker
gedecoreerde, veelkleurige tegels in
diverse neostijlen die met randtegels
gecombineerd werden tot een volledig omkaderd tegeltapijt. Na 1900
kwam er ook een ruim gamma van
motieven met een uitgesproken artnouveau-invloed op de markt.

15
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In herenwoningen van rond 1900 zijn regelmatig
prachtige vloertegeltapijten terug te vinden in
diverse stijlen.

Na de Eerste Wereldoorlog, en zeker
vanaf 1930, verdwenen de drukke
patronen ten voordele van eenvoudige textuurpatronen die verwijzen
naar natuursteenmaterialen zoals de
in de massa gespikkelde porfiertegels
of de gevlamde tegels.
Industriële keramische tegels worden
heel vaak ten onrechte cementtegels
genoemd. Dat waren echter goedkopere, minder duurzame imitaties.

Typische vloer met gevlamde keramische tegels uit
de periode na 1930.
16
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2. Cementtegels
De grondstoffen en de globale productiewijze van cementtegels hebben
weinig gemeen met die van keramische tegels. Hun technische realisatie
en uitzicht des te meer. Ook chronologisch zijn er overeenkomsten: al zijn
er voorlopers uit de 18de eeuw bekend,

Een vroeg gedocumenteerd voorbeeld van een
cementtegelvloer is de mooie neogotische vloer uit
ca. 1867 in de Nood-Godskapel in de kathedraal te
Antwerpen.

de grote productie van cementtegels
kwam pas goed op gang in de tweede
helft van de 19de eeuw. Eerst waren dat
vooral eenkleurige tegels en tweekleurige tegels met eenvoudige geometrische motieven. Geleidelijk kwamen daar veelkleurige, ingelegde
tegels bij, waarvan de drukke motieven nauw aanleunden bij die van de
keramische tegels.

onder water gelegd en vervolgens
enkele weken in het magazijn te drogen gelegd om uit te harden.
Op basis van een eventuele toeslagstof onderscheidde de vakliteratuur
beton- en grindtegels (grind), basaltinetegels (basaltgruis), quenasttegels
(gruis van porfier of quenaststeen),
granitotegels (graniet of marmerafval),
terrazzotegels (marmer) en marmermozaïektegels (grotere marmerkorrels
of brokken).

Cementtegels werden gegoten en
later vooral (droog)geperst. De onderste dikke laag of grondlaag bestond
uit zand en cement, de bovenste
dunne laag of slijtlaag uit een fijne
cementmassa gemengd met kleurstoffen, marmergruis of steenmeel.
Net als bij de ingelegde keramische
tegel werden de motieven gevormd
met ramen, sjablonen of roosters. Ze
werden niet gebakken, maar korte tijd

Typische kenmerken van cementtegels: slijtage van
de toplaag, groot formaat en vage contouren van de
tekening
17
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Een keramische tegel met geometrisch patroon en een nagenoeg identieke, maar wat grotere cementtegel.
Verschil tussen industriële keramische tegels en cementtegels:
soms waren en zijn ze moeilijk te onderscheiden!
Industriële keramische tegel

Cementtegel

Klein formaat, bv. 10x10, 13x13, 15x15.
Zelden groter dan 16x16.

Geregeld groot formaat, bv. 20x20, 25x25, 33x33.
Formaten groter dan 20x20 konden probleemloos
gemaakt worden en komen vaak voor.

Textuur: zeer glad, scherpe kanten.

Textuur: grover, korreliger.

Dikte varieert, maar zelden dikker dan 2,5 cm.

Dikte varieert, maar doorgaans dikker dan
keramische tegels.

Motief scherp afgelijnd.

Motief minder strak afgelijnd.

Fijne details mogelijk, bv. haarfijne lijntjes kleiner
dan 1 mm.

Fijne details moeilijk haalbaar.

Schade: glasachtige breuk.

Schade: korrelig breukvlak.

Strakke en egale oppervlaktehuid, (krimpscheuren
komen enkel voor bij tegels van 2de en 3de keuze).

Oppervlaktehuid ruwer.

Slijtvast en zeer hard.

Gevoeliger voor krassen en snellere slijtage van de
decoratieve toplaag: een grijze onderlaag wordt
zichtbaar, soms craquelé van de toplaag.

Komt voor in belangrijke vertrekken zoals
eetkamer, vestibule.

Komt voor in minder belangrijke vertrekken zoals
kelders, bijkeukens.

Binnen en buiten, niet vorstgevoelig, doorgaans
zuurbestendig.

Alleen binnen, want vorstgevoelig
Beter niet in wc's want niet zuurbestendig.

18
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3. Ondergrond en plaatsing
Ondergrond
Vóór 1850 werden keramische tegels
steevast gelegd in kalkmortel op een
bed van zand.
De industriële liggen dikwijls in een
cementmortelbed, wat het zeer moeilijk maakt om ze te herstellen of te
verplaatsen. Tegels kunnen alleen op
een plankenvloer gelegd worden als er
een tussenvloer aangebracht is.
Voegen
Traditioneel werden tegels bijna koud
gelegd: zonder echte voeg. In het preindustriële tijdperk werden de voegen
met kalkmortel – meestal dezelfde als
de zetmortel – ingesmeerd om de
tegels op hun plaats te houden en het

oppervlak waterbestendiger te maken.
Ook beschermt een voeg de kwetsbare zijkanten van een tegel. Vanaf
ca. 1850 werd een zwakke cementmortel gebruikt.
In de 20ste eeuw (vooral na WOII) werd
de voeg zichtbaarder (2 tot 10 mm) en
werd een onderscheid gemaakt tussen
voegmortel en zetmortel (ca. 1950).
Treffen we een oudere tegel aan met
een brede voeg, dan wijst dat er meestal op dat hij herplaatst werd na WOII.
Het behoud, het herstel en de restauratie van voegen is dus niet alleen essentieel op esthetische en historische
gronden, ze vormen ook een onlosmakelijk deel van de tegelvloer en garanderen vooral het goede behoud.

Brede voegen worden na 1945 visueel belangrijk.
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OORZAKEN EN VORMEN 3
VAN SCHADE
Vloeren zijn de meest gebruikte en
betreden onderdelen van een gebouw.
Ze hebben het hard te verduren van
duizenden voeten, tonnen vuil, talloze
poetsbeurten, het gewicht van mensen en meubelen. Vloeren dragen de
sporen van dit rijke verleden. Soms
krijgen ze daardoor een speciaal karakter of een charmant patina, maar veelal mondt dit uit in schade.
Schademechanismen laten zich het
gemakkelijkst indelen volgens hun oorzaken: mechanische krachten, verontreiniging, vocht en zouten, biologische
factoren, een onaangepaste en onstabiele vochtigheid en temperatuur, licht
en straling, brand, diefstal en vandalisme en tenslotte verwaarlozing en
onachtzame interventies. Ze veroorzaken in meer of mindere mate een verlies aan erfgoedwaarden van de vloer
en van het hele ensemble. De mens
heeft in dit alles een groot aandeel.
1. Mechanische krachten
1.1. langzame mechanische
schade: slijtage
Slijtage betekent niet alleen een
onomkeerbaar verlies van historisch
materiaal, maar ook van esthetiek. Alle
keramische en cementtegels slijten af
door wrijving, meestal als er vaak op
gelopen wordt. Erger wordt het als
voorwerpen harder dan de steen het
oppervlak bekrassen. Denk maar aan
zandkorrels of grint en gravel die aan
voetzolen blijven kleven. Matten die

niet onderhouden worden, werken als
schuurpapier op de tegels.
De slijtage vormt vooral een probleem
bij tegels met een toplaag, waarbij
onderliggende lagen zichtbaar worden. Dat is het geval voor aardewerktegels bedekt met slip en/of glazuur en
voor industriële keramische en cementtegels met een gekleurde toplaag. De
ingelegde decoratie is immers meestal
niet dikker dan 2 mm. Bij tegels die
massief zijn en de kleur in de massa
hebben, wordt slijtage doorgaans als
minder problematisch ervaren.

Slijtage van motieftegels.
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Barstvorming door verzakking.

1.2. Plotse mechanische schade:
stoten, krassen, breuken …
Als het voegwerk wegvalt, dikwijls
door intensief, machinaal of veelvuldig schoonmaken met veel water,
raken de tegels stilaan los. Wanneer
tegels of stukjes losraken of niet meer
effen liggen, door verzakking of uitspoeling bij overvloedig watergebruik,
zijn ze heel kwetsbaar voor mechanische schade: de randen ‘chippen’ en
schilferen af en de tegels breken veel
sneller. Ook als de zetmortel faalt door
mechanische krachten en/of inwerkend vocht, treedt er vaak ernstige
schade op. Dit kan eenvoudig en tijdig
vastgesteld worden door de tegelvloer
te bekloppen: een holle klank wijst op
een matige tot slechte hechting.
De meeste breuken in vloeren hebben
letterlijk een onderliggende oorzaak:
ongelijke zettingen, of de ondergrond
22
O O R Z A K E N E N VO R M E N VA N S C H A D E

die inklinkt, verzakt of instort.
Sommige draagvloeren geven spanningen en bewegingen van het
gebouw door aan de vloer, die dat niet
kan opvangen en breekt.
Zware, vooral metalen voorwerpen die
op een tegelvloer vallen of erover
gesleept worden, kunnen onherstelbare mechanische schade veroorzaken. Er ontstaan krassen, scheuren,
sterren, afschilfering of een breuk.
Vermijd vooral een overdreven puntbelasting door ladders, rolstellingen of
vaste stellingen, maar ook door trolleys en karretjes met massieve harde
banden of metalen wieltjes.
Veeg- en schrobmachines veroorzaken
niet alleen een versnelde verwering
van de voegen en schade aan de zetmortel door trillingen, maar ook schade aan de tegels zelf, zoals krassen en
versnelde slijtage van het oppervlak.

Soort tegel

MECHANISCHE KRACHTEN: GEVOELIGHEID VOOR SLIJTAGE

Keramische tegels
Pre-industriële tegels
Ongeglazuurde
aardewerktegels

Bij ambachtelijke tegels is de scherf niet
homogeen; er is vaak sprake van ingesloten
luchtbellen of van een gelaagdheid door
een onvolledige menging van de klei en de
lagere baktemperatuur. Dat maakt ze zeer
gevoelig voor (ongelijke) slijtage.
Ongelijke slijtage van een duidelijk heel
heterogene, slecht gemengde kleischerf.

Geglazuurde
aardewerktegels

Alle ambachtelijk geglazuurde tegels zijn
extreem gevoelig voor slijtage, ze zijn niet
bestand tegen schuren.

Op de looproute van deze mozaïektegelvloer is de gekleurde glazuurlaag
grotendeels verdwenen.
Industriële tegels
Industriële
keramische tegels

Tegels die op hogere temperaturen
gebakken werden, zijn harder en slijten
minder. Maar na verloop van tijd slijt ook
de hardere oppervlaktehuid licht af,
waardoor de iets meer absorberende
scherf vrijkomt. Dit is soms te merken
aan minuscule putjes, die gemakkelijk
vuil vasthouden.
Industriële keramische tegels zijn veel meer
slijtvast, maar kleine zwarte puntjes wijzen
toch op slijtage van het oppervlak.

Cementtegels
Cementtegels

Cementtegels slijten sneller dan de veel
hardere industriële keramische tegels.

Slijtage op een looproute van eenkleurige
cementtegels: de zwarte toplaag slijt tot
op de drager van grijs cement.
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Soort tegel

MECHANISCHE KRACHTEN: GEVOELIGHEID VOOR PLOTSE MECHANISCHE SCHADE

Keramische tegels
Pre-industriële tegels
Aardewerktegels

Aardewerktegels liggen meestal in een
kalkmortelbed. Bij zettingen van de ondergrond begeeft de mortel het en zullen ze
losraken. Bij vloeren die herlegd zijn in een
cementmortel, is de mortel sterker dan de
tegel en bij spanning op de vloer zullen de
tegels breken.
Eens losgekomen, breken plavuizen snel
bij betreden. Ze zijn ook meer gevoelig
voor zware en vallende voorwerpen en het
breukvlak is brokkelig.

Industriële tegels
De harde industriële keramische tegels,
meestal in een cementmortel gelegd,
zullen bij zettingen van de ondergrond
breken en scheuren. Hoe harder de tegel,
hoe sneller de breuk optreedt en hoe
scherper het breukvlak.
Breuk in de steengoedtegeltjes (in een
neomiddeleeuwse mozaïektegelvloer) door
zetting van het keldergewelf
Stoten of vallen van (zware) voorwerpen
veroorzaakt bij de harde keramische
tegels vaak schelpvormige afschilferingen
(zoals bij harde steen of glas).

Schelpvormige scherven bij gevlamde
steengoedtegels in een intensief gebruikte
speelzaal
Cementtegels
Cementtegels
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Cementtegels zijn ook meestal in een
cementmortel gelegd en dus gevoelig
voor breken en scheuren bij zettingen van
de ondergrond. Ze breken iets minder
gemakkelijk dan hardere keramische
tegels.
Cementtegels zijn wel veel gevoeliger
voor krassen en schade door zware of
vallende voorwerpen.

Bruine kringen op industriële keramische motieftegels:
metalen (verf- of planten-) potten zijn de boosdoeners.

2. Verontreiniging
Vuil en contact met chemicaliën leiden vaak tot verkleuring, vlekvorming
of aantasting van het oppervlak. De
gevoeligheid is erg afhankelijk van
tegelsoort. Door zijn hoge porositeit
neemt aardewerk gemakkelijk vervuilende stoffen op; industriële keramische tegels zijn resistenter tegen
vlekken; cementtegels zijn gevoeliger
voor verontreinigingen, vooral door
zure stoffen.
2.1. Vuil
Vuil dat blijft liggen, kan in de poreuze
tegel trekken. Vlekkende of agressieve
stoffen zijn smeerolie, vet en kaarsvet,
olie, wijn, voedingswaren …
Cementtegels zijn erg gevoelig voor
zure stoffen zoals wijn, urine en azijn:
die kunnen doffe plekken veroorzaken
en het oppervlak aanvreten.
Cementsluierverwijderaars bevatten
ook veel zuren en zijn daarom zeer

Globale vervuiling.

schadelijk voor alle tegelvloeren, maar
in het bijzonder voor voegen en
cementtegels. Ook veel huishoudproducten zijn schadelijk: bleekwater, bijtende soda en sommige detergenten.
Bruine en groene vlekken kunnen ook
het gevolg zijn van corrosie van omliggend metaal. Zo zijn heel wat roestvlekken ontstaan door metalen buizen
te verzagen op een onbeschermde
vloer, of door contact met metalen
voorwerpen, in combinatie met poetsof condensatievocht. Een enkele keer is
de roestende wapening van een onderliggende structuur de boosdoener.
Specifiek op aardewerktegels in historische gebouwen kunnen witte, harde
kalkkorsten ontstaan na het uitharden
van kalkstof afkomstig van afpoederende muren of gewelven.
Ook was, lijnolie of siliconen leiden na
enige tijd tot een vuile laag omdat ze
vuil absorberen en opaak worden.
25
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Slecht herstelde breuken bemoeilijken een later
grondig herstel.

Onaangepaste herstellingen werken na verloop van
tijd zeer storend en geven op hun beurt aanleiding
tot restauratie

Zeker op poreuze of beschadigde
oppervlakten veroorzaakt lijnolie vieze
gele vlekken (zie ook verder).

tegel zijn soms opgevuld met stopsels
die verkleuren.
Oude verlijmingen kunnen op termijn
storend werken. Lijmen op polymeerbasis die vanaf het midden van de
20ste in gebruik kwamen, blijken niet
zo resistent en worden vaak lelijk.
Bij breuken vastgezet met gips en
doken of krammen, kan het gips lossen
en zijn mechanische sterkte verliezen
onder invloed van vocht. Schadelijker
zijn de ijzeren pennen en krammen

2.2. Oude ingrepen
Oude herstellingen kunnen zelf een
vorm van vervuiling zijn. Soms zijn
gaten in de tegelvloer gewoon dichtgesmeerd met harde cementmortels,
die moeilijk te verwijderen zijn en
door hun andere uitzettingskenmerken tot schade leiden. Lacunes in de
26
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die door vocht en zouten snel corroderen en uitzetten. Ze kunnen vlekken,
afschilfering of zelfs barsten en breuken veroorzaken. Deze herstellingen
worden bij voorkeur vervangen.
3. Vocht en zouten
Ook al zijn keramische en cementtegelvloeren vochtbestendig, toch
vormt water een grote schadefactor.
Het kan in de vloeren terechtkomen
door defecten in de constructie, de
waterafvoeren en nutsleidingen of
door condensatie. Ook wordt er nog
altijd te veel water gebruikt bij het
onderhoud. Daardoor ontstaan vochtvlekken aan de rand van de tegels. De
voegen raken beschadigd of gaan verloren, wat vaak het begin inluidt van
schade aan de tegels. Water, vaak in
combinatie met schoonmaakmiddelen, beschadigt ook het mortelbed, dat
verkruimelt en samenhang verliest,
zeker wanneer er zouten aanwezig
zijn: de tegels komen oneffen te liggen, raken los en breken.
Ruimten waarin dieren verbleven hebben, mensen begraven werden of
waarin gezouten voedsel bewaard
werd, hebben soms een overdadige
zoutcontaminatie. Ook strooizouten,
die met natte voeten worden binnengebracht, hebben een nadelige
invloed. Zouten verzwakken het mortelbed, maar kunnen ook tegels aantasten. Vooral poreuze aardewerktegels zijn erg kwetsbaar; bij industriële
tegels komt zoutschade nauwelijks
voor. Bij schommelingen in de vochtigheid beginnen de uitkristalliserende
zouten druk uit te oefenen in de porien. Afhankelijk van de poriënstructuur

kan de buitenlaag of de hele scherf
langzaam verpoederen. Het probleem
is het meest zichtbaar wanneer er een
glazuurlaag aanwezig is: die vertoont
dan een netwerk van scheurtjes (haarscheuren). Hierdoor wordt de tegel
weer gevoeliger voor indringend
water en vuil van bovenaf, waardoor
de schade versnelt. Uiteindelijk wordt
het glazuur afgeduwd. Wit poeder kan
wijzen op zoutuitbloeiing.
Vocht- en zoutschade worden vaak
erger wanneer het ‘ademend’ vermogen van de vloer aangetast is, bijvoorbeeld door beschermlagen van was,
lijnolie of siliconen bovenop de tegels.

Niet alleen het (lood)glazuur, maar ook de scherf
van deze stempeltegel is sterk beschadigd door de
werking van vocht en zouten.
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Die zijn vaak bedoeld om indringend
water van bovenaf te verhinderen.
Maar omdat ze geen vocht en damp
van onderuit meer toelaten, kunnen
zouten zich opstapelen net onder deze
filmlaag. Wanneer ze drogen en kristalliseren, ontstaan soms enorme verstoringen. Het afschilferend oppervlak
van tegelvloeren is vaak te wijten aan
de gecombineerde aanwezigheid van
vocht, zouten en een niet-ademende
beschermlaag. Ook tapijten met een
rubberen of synthetische (bv. PVC)
onderlaag op de vloer werken als een
dampdichte folie. Kortom: een historische vloer moet goed kunnen ademen,
zowel naar boven als naar beneden.
4. Een verkeerde relatieve
vochtigheid
Vloeren worden ook nat door neerslaand vocht uit de lucht, of condensatie. Dit treedt op wanneer er
warme, vochtige lucht afkoelt op een
koud oppervlak, vaak op de eerste
lentedagen, of wanneer er gasbranders gebruikt worden, die veel vocht
produceren.
5. Een verkeerde temperatuur
Materialen zetten uit of krimpen in
naargelang van de temperatuur. Die
thermische werking kan scheuren,
breuk of opstuwing doen ontstaan in
de tegels. Daarom worden er tegenwoordig meestal dilatatiestrips van
bijvoorbeeld koper, lood of een kunsthars ingebracht bij nieuwe vloeren
van een grote oppervlakte.
Grote temperatuurschommelingen
kunnen in het glazuur van keramische
tegels een netwerk van haarscheurtjes teweegbrengen door de verschil28
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Vorstschade aan (nieuw gereconstrueerde)
plavuizen in aardewerk op een archeologische site.

lende uitzetting van de scherf en het
glazuur; soms gaat het glazuur
afschilferen. Bij vorst kan het vocht in
het aardewerk bevriezen waardoor de
scherf kan stukvriezen. Het tegellichaam kan zelfs een bladerdeegstructuur vertonen en beginnen
afschilferen. Vooral ambachtelijke aardewerktegels met een zekere gelaagdheid zijn hier erg gevoelig voor.
Vloerverwarming kan thermische vervorming van de vloer in de hand werken, met bijvoorbeeld scheurvorming
tot gevolg. Ook radiatoren of warmwaterleidingen, die de vloer plaatselijk
sterk opwarmen, genereren spanningsverschillen die kunnen uitmonden in scheuren. Eenzijdige blootstelling aan fel en warm licht kan hetzelfde effect hebben. De spanningen zijn
des te groter wanneer de tegels op
een heterogene ondergrond liggen.
De zoutschade kan erger worden in
zones die regelmatig opgewarmd
worden door zonlicht of warm kunstlicht zoals spots.

6. Biologische factoren
Keramische vloeren zijn niet bijzonder
gevoelig voor aantasting door dieren, al
kunnen hun uitwerpselen wel vlekken
en zoutproblemen teweegbrengen.
Een zeer vochtige vloer kan ontsierd
worden door micro-organismen zoals
algen of schimmels, zeker wanneer hij
afgedekt is met een dampdicht tapijt.
Bij buitenvloeren zijn vooral schaduwrijke en vochtige zones kwetsbaar, zoals
de westzijde. In sommige vloeren kunnen honden en katten met hun nagels
krassen veroorzaken.

7. Licht
Op keramiek heeft licht geen invloed,
behalve het voornoemde warmteeffect (door het infrarood in zon- en
kunstlicht). Oude lijmen, stopsels en
beschermlagen kunnen wel verkleuren
(vaak vergelen) onder invloed van licht.
8. Brand
Bij brand veroorzaken niet alleen de
vlammen schade aan de vloer, maar
ook vallende voorwerpen en het bluswater zelf. Als glazuur door de hitte
opnieuw gaat vloeien, wordt het roet
erin opgenomen. Roet laat hardnekkige vlekken achter, wat vaak te zien is op
tegels rond haarden. Zeker bij poreuze
tegels is dat moeilijk te verwijderen.
9. Vandalisme en diefstal
Bepaalde keramische vloeren zijn
kostbaar en er ontstaat stilaan een
markt in oude tegels. Leegstaande of
afgelegen gebouwen vallen vaak ten
prooi aan diefstal of vandalisme.
Doorgaans zonder veel succes: het
lukt immers niet altijd om tegels weg
te nemen bij gebrek aan kennis en
gespecialiseerd materiaal. En te sterk
beschadigde tegels verliezen nu eenmaal hun waarde.

Urine (hier van vleermuizen) kan vlekjes etsen in een
tegelvloer.

10. Verwaarlozing en onachtzame
interventies
Vloeren zijn sneller het slachtoffer van
verwaarlozing of onachtzame interventies. Zo verdwijnen er nog altijd
zeer regelmatig oorspronkelijke tegelvloeren.
Vaak is hun historische waarde onderbelicht. Meestal zijn er geen gegevens
bekend over opdracht, ontwerp, kwaliteit, uniciteit, kostbaarheid, herkomst,
29
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bestelling, plaatsing, afwerking,
gebruik en slijtage – kortom over de
‘biografie’ van de vloer.
Nochtans maken het patroon en de
kleuren van de tegels integraal deel
uit van het architecturale karakter. Het
‘slijtpatina’ en de oorspronkelijke
oppervlaktestructuur in combinatie
met specifiek voegwerk dragen soms
enorm bij tot de ensemblewaarde van
het interieur. Ze zijn ook meestal niet
vervangbaar.
Maar bij verbouwingen en zelfs restauraties worden originele tegels nog
al te vaak uitgebroken en vervangen
door weinig passende nieuwe tegels,
omdat het aan inzicht in haalbare
mogelijkheden voor behoud en herstel
ontbreekt of omdat dit probleem niet
tijdig onderkend werd om een verant30
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woorde restauratieoplossing uit te
werken.
Ook veranderende smaakopvattingen
spelen een rol. Decoratieve tegelvloeren uit de periode 1850-1930 raakten
volledig uit de mode in de jaren 1960
en 1970 en werden toen massaal verwijderd of met vloerbekledingen
bedekt. Vandaag worden die kleurige
tegels gelukkig opnieuw gewaardeerd
en zelfs verzameld. Dat geldt jammer
genoeg niet altijd voor de effen, nietgedecoreerde, gespikkelde of gevlamde keramische tegels van na 1930, al
komt ook hier stilaan verandering in.
Dé troef van historische vloeren, met
inbegrip van die uit de jaren 1930 tot
1970, is dat ze meestal veel kwalitatiever en duurzamer zijn dan hedendaagse vloeren.

ONDERHOUD, EEN TAAK 4
VOOR DE BEHEERDER
Dat historische keramische en cementtegelvloeren vandaag nog bewaard
zijn, is te danken aan hun hoge kwaliteit maar evenzeer aan de goede zorgen van lokale beheerders. Ook vandaag verdienen ze nog constante aandacht en zorg, met als inzet hun
uitzicht te behouden en hen de langst
mogelijke levensduur te garanderen.
Dé sleutels daartoe zijn: schade voorkomen, veranderingen op tijd vaststellen en aangepast onderhoud voorzien.
1. Regelmatige controle
Hoe sneller nieuwe schadebeelden
vastgesteld worden, hoe eenvoudiger
ze meestal te verhelpen zijn. Wees alert
voor recente onstabiliteit van tegels,
schilfers, barsten of vlekken, vuil en slijtage. Slijtage kan secuur opgevolgd
worden door regelmatig gedetailleerde
metingen te (laten) doen of door de
evolutie in een patroon op te volgen via
foto’s die met regelmatige tussenpozen
genomen worden. Monumentenwacht
kan u daarin helpen met een regelmatige toestandscontrole.
2. Schade voorkomen en beperken
2.1. Beschermen tegen
slijtage en vuil
Bij sommige kwetsbare en zeer waardevolle vloeren is verdere schade door
slijtage volstrekt onaanvaardbaar. De
enige optie is: beletten dat er nog op
gelopen wordt. Geïnformeerde bezoekers maken er doorgaans geen punt

Tingeglazuurde vloertegels zijn al zeer zeldzaam.
Als ze bovendien hun leesbaarheid dreigen te
verliezen is het voor hun behoud beter om ze niet
meer courant te betreden.

van om eromheen te lopen langs een
uitgestippelde looproute, of om sloffen over hun schoenen aan te trekken
of schoenen met naaldhakken uit te
trekken. Soms biedt een – al of niet
transparante – loopconstructie boven
de vloer een oplossing. Ook een beperking van het bezoek vermindert slijtage. Al deze maatregelen maken de
presentatie wel wat museaal.
Matten kunnen keramische vloeren
efficiënt beschermen. Goede schoonloopmatten aan de ingang nemen al
veel stof en vuil weg. Daarnaast kunnen beschermende matten een barrière vormen tussen de tegels en de
betreders, als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Ze hebben immers
niet alleen voordelen: het esthetische
effect van de tegelvloer wordt aangetast, en vuile matten vormen zelf een
groot risico op nog ergere slijtage.
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Matten
Schoonloopmatten
Onderzoek bij de National Trust heeft
uitgewezen dat een mat van drie
meter het meeste vuil van de schoenen verwijdert. Een buitenmat met
metaalprofielen en borstels houdt
veel steengruis van de schoenen
tegen. Leg binnen traditionele kokosmatten, maar houd ze goed schoon

want het vuil kan er gemakkelijk
doorheen: klop ze ondersteboven op
de vloer uit met een platte rubberen
klopper. Bij nat weer zijn synthetische
schoonloopmatten met een ondoordringbare achterkant nodig om water
en modder op te vangen. Haal ze
regelmatig weg, bijvoorbeeld tijdens
de sluitingsuren, zodat de vloer eronder kan drogen.
Beschermende matten
Kies voor een stof die slijtvast is, vuil
vasthoudt, een zachte onderkant heeft
en gemakkelijk in onderhoud is. Zorg
ervoor dat de beschermende mat
geen dampdichte onderkant heeft en
dat ze 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 een 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.
Houd de matten goed schoon. Haal
zand onder de matten heel regelmatig
weg om het schuurpapiereffect te vermijden. Zorg ervoor dat de vloer onder
het tapijt en de vloer eromheen niet te
veel gaat verschillen van uitzicht door
het poetsen.
Kleef een mat of tapijt nooit vast op
de vloer.

Een juist gekozen mat kan bescherming bieden;
maar een slecht onderhouden, verkeerd gekozen en
vastgekleefde mat richt zelf heel wat schade aan.
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2.2. Beschermen tegen plotse
mechanische schade
Neem altijd beschermende maatregelen bij verhuizingen, evenementen of
bouwwerkzaamheden. Vermijd puntbelastingen bij het plaatsen van stellingen: zorg dat het gewicht verdeeld
wordt. Bescherm de vloer eerst met
een zacht, niet-klevend materiaal
zoals een schuimfolie en leg daarop
harde platen zoals vormvaste geperste houten exemplaren, zo nodig met
een laag tapijt erbovenop. Voorkom
krassen door viltjes aan te brengen op
alle delen van het meubilair die de
grond raken.
Laat bij externe leveringen, in het bijzonder van zwaardere lasten op pallet
(papier, drank, fotokopieerapparaten …)
geen klassieke transpaletten toe, ook
niet de lichtere modellen. Hun harde
wielen veroorzaken immers schadelijke
trillingen die de tegels loswrikken,
soms onmiddellijk en soms op langere
termijn. Laat zware palletten ergens
anders neerzetten en gebruik voor het
interne transport over tegelvloeren
alleen middelen (karretjes) met zachte
luchtbanden.
Gebruik nooit poetsmachines voor
waardevolle tegelvloeren maar opteer
voor een manuele schoonmaak, ook al
is die tijdrovend.
2.3. Schade door verontreiniging beperken
Plaats metalen voorwerpen bij voorkeur niet rechtstreeks op de vloer,
maar op een buffer (zoals kurk) en zet
planten in een grote, waterdichte
schaal op een trolley met zachte wielen. Weeg goed af in welke mate een
ruimte met kwetsbare of erg waarde-

volle vloeren gebruikt kan worden. Is
bij recepties of evenementen het risico
op vlekken door drank en voedsel echt
te verantwoorden of kunnen ze op een
andere plaats gehouden worden?
Voorzie in elk geval duidelijke instructies ingeval er gemorst zou worden.
Ook hier kunnen beschermende matten een uitkomst bieden. Volg daarbij
de tips voor goede beschermmatten.
Vermijd matten met een dichte
ondergrond van kunststof of latex,
zeker als de vloer wat vochtig is, of als
de mat in een vochtige omgeving
was opgeslagen: de onderlaag kan
aan de vloer kleven, met alle gevolgen van dien.
2.4. Vocht- en zoutschade
beperken
Vochtschade is nooit helemaal uit te
sluiten, maar wel te beperken door
een goed onderhoud van het gebouw,
een aangepaste schoonmaak en
maatregelen zoals planten gecontroleerd begieten of paraplu’s en natte
jassen weren. Een goede ventilatie kan
helpen om het onvermijdelijke vocht
toch weg te krijgen.
Wanneer zouten als wit poeder uitbloeien, kunnen ze weer water uit de
lucht trekken en een nattige vloer veroorzaken. Borstel ze daarom regelmatig weg, in elk geval droog, want met
water trekken de zouten opnieuw in
de tegel. Raadpleeg voor bouwkundige
maatregelen zoals drainage, injecties
en vochtremmende folies steeds een
restauratiearchitect, want ingrijpen in
de vochthuishouding van een historisch gebouw is zeer complex.
Vermijd strooizout in de buurt van
tegelvloeren en zeker als het de
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Zouten droog wegborstelen is een goede ingreep om
schade te voorkomen.

poreuze keramische vloeren betreft.
Zorg ook dat er geen smeltwater op
de vloer terecht komt.
2.5. Biologische schade
vermijden
Goed verluchten helpt om schimmels
en algen te voorkomen, die vochtige
en donkere omstandigheden verkiezen. Mijd dieren op een kwetsbare
tegelvloer, zo kunnen ze zeker niets
achterlaten.
2.6. Schade door een verkeerde relatieve vochtigheid
beperken
Tracht een extreem hoge luchtvochtigheid en condensatie te vermijden
door bijvoorbeeld verstandig te verwarmen (geen gasstralers). Gooi
ramen en deuren niet zomaar open
als het buiten warm en vochtig is en
het in het gebouw zelf nog koel is.
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2.7. Schade door een verkeerde temperatuur beperken
Vermijd het risico op vorstschade door
op koude dagen een basistemperatuur
van meer dan 5°C aan te houden.
Buiten of in een omgeving waar geen
verwarming is, krijgen (middeleeuwse)
aardewerkvloeren soms een winterbescherming. Zonwering en/of infraroodwerende folies kunnen gevoelige tegels
beschermen tegen rechtstreekse lichtinval. Pas op met te warme lichtspots
op de vloer, zeker als er al zoutproblemen bekend zijn. Geef de voorkeur aan
koudere, doorgaans zuinigere, verlichting. Vermijd in elk geval vloerverwarming, alleen al om de tegels niet te
beschadigen bij het demonteren.
2.8. Schade door brand,
diefstal en vandalisme
beperken
Adequate preventie, detectie en bestrijding van brand, diefstal en vandalisme
kunnen het risico op grote schade verkleinen. Optimaal is een combinatie
van bouwkundige, elektronische en
organisatorische maatregelen. Laat na
een brand het bluswater zo snel mogelijk weghalen om de vloer te sparen.

Vergeet niet een waardevolle tegelvloer
op te nemen in een calamiteitenplan.
2.9. Verlies van erfgoedwaarden beperken
Tijdens een waardestelling van het
interieur kunnen de erfgoedwaarden
van de tegels aan het licht gebracht
worden. Een onmisbaar onderdeel
daarvan is een grondig interieurhistorisch en materieeltechnisch onderzoek. Leg deze informatie goed vast,
zeker bij slijtende afwerkingen: deze
documentatie is een ultieme vorm van
behoud voor het nageslacht. Beschrijf
ook de totale erfgoedwaarden van de
vloer. Doe eventueel een beroep op
een specialist (zie achteraan in deze
brochure voor contactgegevens).
3. Schoonmaken
Voor Monumentenwacht is het doel
van schoonmaken: verdere schade
voorkomen door vuil weg te nemen
voordat het in de tegel dringt en door
krassende deeltjes te verwijderen
voordat ze slijtage veroorzaken.
Poetsadvies is vaak maatwerk: het
hangt af van de ligging, het gebruik,
de toestand en de aard van de tegels.
Raadpleeg daarom best uw monumentenwachter interieur. Probeer reinigingstechnieken en -producten
eerst uit op een kleine testzone om te
verzekeren dat de resultaten technisch en esthetisch geschikt zijn en
dat ze de vloer niet beschadigen.
Enkele algemene principes
■ Meestal volstaat het de vloer
droog te reinigen.
■ Droog reinigen is doorgaans veiliger dan nat en gaat altijd aan nat
reinigen vooraf.

Een historische tegelvloer adequaat schoonmaken is bijna altijd
handmatig en dus tijdsintensief.
■ Pre-industriële en ambachtelijke
tegels, met op lage temperatuur
gebakken poreuze scherf, zijn veel
moeizamer te reinigen en moeten
met de nodige omzichtigheid
behandeld worden.
■ Industriële keramische tegels met
relatief harde scherf zijn veel minder fragiel en kunnen doorgaans
probleemloos schoongemaakt
worden, maar absoluut niet met
de huidige industriële reinigingstechnieken!
■

3.1. Niet reinigen?
Wanneer een waardevolle vloer in
slechte staat is, bijvoorbeeld een
tegelvloer met afschilferend glazuur,
houdt elke vorm van schoonmaken
een risico in op verdere schade.
Reinigen is evenmin aangewezen als
er stukjes losliggen of opstuwen. Toch
zijn er argumenten om zelfs in dat
geval voorzichtig droog te reinigen en
bijvoorbeeld zouten en kalkstof lokaal
weg te nemen, bijvoorbeeld bij een
verpoederende bepleistering.
3.2. Plaatselijke droge
reiniging
Werk bij losliggende stukjes of voegjes desnoods met een zachte handborstel of zachte make-upkwast. Het
losgekomen vuil kan opgedept worden met een goed uitgeknepen vochtige spons of opgezogen met een
(museum)stofzuiger met instelbare
zuigkracht en een nylonkous of gaasje
over de zuigmond, zodat fragmenten
er niet mee in verdwijnen.
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3.3. Volledige droge reiniging
Keramische en cementtegelvloeren
kunnen in alle gevallen het best alleen
droog gereinigd worden. Gebruik bij
vloeren in redelijke staat een stofzuiger met een zachte, flexibele borstel.
Zorg dat de stofzuigmond geen krassen maakt, klap de borstel dus altijd
uit en vervang deze tijdig.
Reinig vloeren die ooit een beschermlaag van was hebben gekregen, uitsluitend droog, want met water vormt
zich een wit waas op het oppervlak.
3.4. Plaatselijke vochtige
reiniging
Reinig indien nodig plaatselijk door
met een plantenspuit water te vernevelen en neem dat direct op. Met een
goed uitgeknepen spons met gedemineraliseerd water kan ook dikwijls veilig plaatselijk gereinigd worden, zelfs
op oude geglazuurde tegels.
3.5. Natte reiniging
Gebruik zo weinig mogelijk water om
vocht- en zoutschade aan de tegel en
de mortel te voorkomen. Reinig daarom altijd met uitgewrongen poetsmaterialen zoals sponzen, dweilen of
moppen en giet nooit emmers uit op
de vloer. Warm water is dikwijls al een
effectief reinigingsmiddel.
Schoonmaken met regenwater is
trouwens warm aan te bevelen: het is
veel zachter dan leidingwater en geeft
geen kalkaanslag. Voeg indien nodig
een beetje detergent toe, maar niet te
veel, want resten vormen een lelijke
film op het oppervlak.

36
O N D E R H O U D, E E N TA A K VO O R D E B E H E E R D E R

Tegelvloeren nat schoonmaken
De beste werkwijze omvat drie
bewegingen. Neem twee emmers:
één met sop en één met zuiver
water. Gebruik drie microvezeldweilen: één voor de emmer met
sop, één voor de emmer met zuiver
water en één droge. Bij een erg oneffen vloer geven katoenen moppen
een beter resultaat, ook in drievoud!
Reinig de vloer eerst droog met de
stofzuiger met borstel. Ga er daarna
overheen met de dweil met sop en
laat 10 tot 20 minuten inwerken.
Spoel na met de uitgewrongen dweil
met zuiver water. Ga er tot slot over
met de droge dweil.
Industriële tegels van keramiek of cement
Welk detergent is geschikt voor
industriële tegels van keramiek of
cement? Dat is jammer genoeg niet
makkelijk te beantwoorden omdat
de samenstelling van veel op de
markt beschikbare producten niet

■

Soort tegel

Conditie
(Goed, Redelijk, Matig of Slecht)

Niet
reinigen

Droog reinigen
(met stofzuiger)

Nat reinigen

(met water, dweil en sop)

Keramische tegels
Pre-industriële tegels
Ongeglazuurde
aardewerktegels

G, R

Plavuizen (‘Boomse’)
Na 1850

G, R

X

M, S

X

Geglazuurde
aardewerktegels

G, R

Industriële keramische
tegels

G, R, M

X

M, S
Bv. verpoedering, afschilfering,
losse stukjes.

X

Alleen lokaal
(kwast).

X

M, S
Bv. glazuur zit los.

X

X

X enkel lokaal.

X alleen lokaal
(kwast).
X

S

X beperkt en met
conserveringsdetergent.

X

X

Cementtegels
G, R

X

M, S

X

X

X

Alle tegels
Met boenwaslaag.

X

Met slechte hechting, losse
voegen, verkruimelende
ondergrond, zoutproblemen.

wordt prijsgegeven en/of heel snel
verandert. En omdat ze bijna nooit
wetenschappelijk getest worden op
historische tegelvloeren. Kies best
een detergent dat niet-ionogene
oppervlakte-actieve stoffen bevat
(sommige ecologische schoonmaakmiddelen of babyshampoo).
Sop met Marseillezeep (het zuivere
product, geen product met geur of
toevoeging van Marseillezeep!)
geeft doorgaans ook een goed
resultaat. Los een handvol vlokken
zuivere witte Marseillezeep op in 10
liter warm water en laat ze zwellen
en oplossen.

X

X

Gebruik gerust groene pannensponsjes bij vuile industriële keramische en cementtegels.
■ De tegels kunnen uitzonderlijk eenmalig geschuurd worden met nat,
fijn, wit zand of puimsteenpoeder.
Nadien volgt best de gewone reiniging met sop. Herhaal dit echter
niet, want dan ontstaat schade.
■

Pre-industriële tegels
Bij poreuze aardewerktegels en
pre-industriële tegelvloeren worden er hogere eisen gesteld aan
het detergent: gebruik bij voorkeur
een pH-neutraal en non-ionogeen
conserveringsdetergent.

■

37
O N D E R H O U D, E E N TA A K VO O R D E B E H E E R D E R

Gebruik voor poreuze aardewerktegels liefst gedemineraliseerd
water.
■ Vernevel eerst water met een plantenspuit en breng daarna pas het
sop aan, dat vermindert het risico
op vlekken.
■ ‘Boomse’ 19de en 20ste-eeuwse plavuizenvloeren in goede staat kunnen, alleen als het absoluut noodzakelijk is, met een borstel
geschuurd worden, met kleine
hoeveelheden sop. Doe dat zeker
niet te vaak.
■

3.6. Te vermijden
De producenten van cementtegels
schreven het destijds al: werk niet met
chemische poeders en zuren en spoel
nooit overvloedig na met water.
Vermijd huishoudzepen, soda of basische bleek en schurende producten
want ze beschadigen het oppervlak en
doen het verkleuren. Bleekwater
(javel) is af te raden omdat daardoor
nog meer problemen met zouten kunnen ontstaan. Groene zeep bevat
soms natronloog, wat bijtend en blekend werkt.
Voeg geen lijnolie toe aan het sop.
Oude recepturen vermelden dit wel
om nieuw gelegde keramische tegels
voor de eerste keer te reinigen, maar
meestal is het oppervlak intussen
ruim verzadigd geraakt.
Schoonmaakmiddelen met toegevoegde lijnolie geven gemakkelijk vlekken en maken elke voetstap zichtbaar.
Gebruik nooit een hogedrukspuit: het
effect op historische tegels en hun
voegwerk is vaak desastreus.
Monumentenwacht raadt ook het
gebruik van schrobmachines stellig af:
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ze belasten de vloer te zwaar door
wrijving, trillingen en druk waardoor
tegels lossen en tasten het voegwerk
aan. Ook de borstels kunnen onherstelbare krassen aanrichten. Gebruik
ook nooit staalwol of sterk schurende
materialen.
3.7. Vlekken en hardnekkig
vuil
De meeste vlekken – zoals verfvlekken
– kunnen voorkomen worden door de
vloer tijdig af te dekken tijdens werkzaamheden. Vlekken verwijderen
komt neer op heel plaatselijk reinigen.
Soms ontstaat er een storend verschil
met het niet behandelde oppervlak.
Doe daarom altijd eerst een testje uit
het zicht en wacht tot de vloer helemaal droog is om het resultaat te
beoordelen. Vraag altijd advies aan
een specialist om vlekken te verwijderen op pre-industriële tegels.
Voor industriële keramische tegels (in
redelijke staat) en cementtegels (in
redelijke staat) zijn de volgende
methoden mogelijk geschikt.
■ Haal oppervlakkige vlekken en vuil
weg met groene pannensponsjes
(type Scotch-brite) of (zachter) met
een speciale droge spons die
gebruikt wordt om roet te verwijderen (een gevulkaniseerde rubberspons).
■ Verwijder aangekoekte vuilkorsten, kaarsvet, kauwgom of verfspatten met een platte spatel van
hout of plastic, maar niet met
paletmessen: ze kunnen krassen
veroorzaken. Als dit niet helpt, is
het beter om aceton of verfafbijtmiddel te gebruiken. Wanneer de
verf week wordt, kan die met een

■

■

■

■

plastic spateltje verwijderd worden. Kauwgom kan men best eerst
‘bevriezen’met een ijsblokje. Reinig
de tegels nadien met water.
Stomen met gedemineraliseerd
water onder regelbare druk is
doorgaans een goede methode
voor keramische vloeren. Doe dat
bij voorkeur op droge ondergronden op een warme, zomerse dag.
Dat verkleint het risico op thermische schokken waarbij de tegels
kunnen loskomen van hun hechtingslaag. Deze techniek is ook
doeltreffend tegen algen of vogelmest. Verwijder de losgekomen resten met een zachte nylonborstel.
Neem het overtollige vocht snel op
met een spons of dweil.
Probeer vlekken van rubber (bv. van
schoenen) of bepaalde lijmen (bv.
van etiketten) te verwijderen met
een oplossing van water en white
spirit (50-50).
Laat dieper zittende vlekken en
vlekken afkomstig van metalen
verwijderen door een specialist. Bij
geglazuurde tegels zitten de vlekken soms onder het glazuur, zodat
ze nooit met een oppervlaktereiniging verwijderd kunnen worden.
Met mortelsluiervlekken bij pas
herlegde of gevoegde vloeren is
wat geduld geboden.
Tegelproducenten omschreven de
storende sluiervorming destijds als
een normaal verschijnsel, dat verdween na de eerste natte reiniging,
daarna terugkwam en uiteindelijk
na vier tot vijf maanden voorgoed
verdween. Lukt dat niet, tracht ze
dan te verwijderen met een licht
schuurmiddel of puimsteen.

Gebruik geen cementsluierverwijderaar op historische tegels en
zeker niet op cementtegels.
4. Oppervlaktelagen? Beter niet!
Er wordt al eens een oppervlaktebescherming aangebracht tegen vuil en
water of om de glans te verhogen.
Maar verschillende lagen op elkaar
tasten het ademend vermogen van de
vloer aan. Dit veroorzaakt schade door
vocht en zouten (zie hoger) en werkt
een algemene vervuiling in de hand.
Daarnaast wijzigt deze glanslaag vaak
het karakter en de kleur van de vloer,
die er synthetisch gaat uitzien.
Bovendien zijn glanslagen heel onderhoudsgevoelig, want ze slijten snel op
sterk belopen stukken en worden (te)

Boenwas maakt een tegelvloer extra onderhoudsgevoelig: op deze plavuizenvloer slijt de waslaag snel
op de belopen stukken en werkt ze vervuilend op de
andere stukken.
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dik en vuil op andere stukken. Vermijd
in elk geval boenmachines, om dezelfde redenen als schrobmachines. Vaak
worden de tegels bruin, soms slaan ze
storend wit uit door vocht dat niet
vlot uit de tegel raakt.

der vlekgevoelig te maken. Mijd in elk
geval boenmachines, om dezelfde
redenen als schrobmachines.
Samenvattend: vermijd beschermlagen op historische tegels, tenzij op
deskundig advies.

Bijenwas en lijnolie werden vroeger
vaak gebruikt voor oude tegelvloeren,
maar ze tasten de esthetiek aan
doordat zij de vloer verkleurden en
verdonkerden.
Dikke en vuile oude beschermlagen
zijn bovendien niet gemakkelijk te verwijderen. Waslagen kunnen weggenomen worden door te stomen en nadien
de zacht geworden waslaag weg te
borstelen met een conserveringsdetergent met wat white spirit erin.
Op advies van de fabrikant werden
pas geplaatste industriële tegels vroeger dikwijls met lijnolie gereinigd,
maar dat is nu meestal niet meer
nodig. Lijnolie kan mettertijd verharden, in de tegel dringen en is vaak
alleen op te lossen met sterke solventen en aanverwante technieken. Een
reiniging die meer inhoudt dan het
verwijderen van vuil of een dunne
waslaag is echter geen onderhoudsbehandeling meer, maar een restauratie-ingreep die aan een specialist toevertrouwd moet worden.
Nieuwe cementtegels worden voor de
eerste ingebruikname doorgaans
geboend met bijenwas als bescherming, maar voor oude tegels is dat
meestal niet meer nodig. Uitzonderlijk
wordt op advies van een specialist
toch geboend met kleurloze vaste
microkristallijne was om het uitzicht
te verbeteren (bv. van schrale cementtegels) en om een poreuze vloer min-

5. Documenteren, transporteren
en opslaan
Een keramische of cementtegelvloer
blijft ideaal altijd op zijn originele
plaats in zijn originele context liggen.
Soms is dat helaas onmogelijk, bijvoorbeeld bij herstel en restauratie
van de vloer en zijn ondergrond, maar
ook bij renovaties en vernieuwingen
van verwarmingssystemen of leidingen en – in het ergste geval – bij de
sloop van een pand. Met enkele vuistregels voor de documentatie, het
transport en de opslag van tegels is
het leed toch enigszins te verzachten.
Tegels demonteren of uitnemen is
echter altijd werk voor specialisten
(zie onder 5.2).
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5.1. Documenteren
Documenteren is essentieel om de erfgoedwaarden van de tegelvloer vast te
leggen, zeker als er beslist wordt om
hem grondig aan te pakken. Het bepalen van herkomst, ouderdom, zeldzaamheid, bewaringstoestand en restauratiemogelijkheden … is werk voor
de enkele specialisten op dit gebied.
Voor een goede documentatie is een
volledige fotosurvey vereist en wordt
de vloer bij voorkeur grafisch ingetekend op een vloerplan. Elke ervaren
architect kan dat. Als het nodig is om
waardevolle vloeren te herleggen, worden alle tegels het best uitgenomen
en voorzien van een exact liggings-

nummer. Ambachtelijke en in mindere
mate ook industriële tegels vertonen
immers (kleine) maat- en kleurverschillen en slijtpatronen. Breng de
nummering nooit rechtstreeks op de
tegels zelf aan, maar op gemakkelijk te
verwijderen en goed beschrijfbare
kleefband.
5.2. Transport
Transporteer de tegels in handzame,
niet al te grote maar robuuste kratten,
waarvan de bodem niet kan doorbuigen of uitvallen. Stapel de tegels niet
vlak op elkaar: door de druk kunnen de
onderste beschadigd raken. Voorkom
mechanische schade aan de bovenzijde door de tegels om en om en altijd
op hun kant te plaatsen, telkens
gescheiden door op maat gesneden
karton, dikke polyethyleenfolie, bubbeltjesplastic … Breng de tegels niet
onnodig onder spanning door er te
veel in de beschikbare ruimte te stapelen, en vul eventuele lege ruimte altijd
op zodat ze niet kunnen omvallen of
rammelen en breken.
5.3. Opslag
Over het algemeen vragen tegels
geen specifieke bewaaromstandigheden. Maar slechte opslag kan een
risico inhouden.
Enkele tips voor een goede opslag.
■ Stapel tegels niet vlak op elkaar
maar plaats ze rechtop in stapelbare kratten of dozen die iets groter zijn dan de tegel, of in kratten
of dozen op stevige rekken.
■ Plaats een stukje beschermmateriaal tussen fragiele tegels (met
een geglazuurde voorzijde) zodat
ze niet tegen elkaar schuren.

Spalk gebroken tegels vast op een
kartonnetje, anders gaan de breukranden tegen elkaar schuren of
riskeren losse fragmenten zoek te
raken.
■ Verpak 'speciale' tegels (zeldzame
archeologische vondsten) bij voorkeur stuk voor stuk in zuurvrij
papier.
■ Noteer de inventarisgegevens op
de krat of doos in volgorde, zodat u
niet moet ‘bladeren’ in de doos om
de tegel terug te vinden.
■

Nummer de tegels ook altijd. Geef
waardevolle tegels die gedemonteerd
blijven, eventueel een permanent
nummer op de zij- of achterkant zoals
bij museumvoorwerpen. Kleef geen
stickers op de tegels, zeker niet aan de
beeldzijde, want lijm is vaak moeilijk
te verwijderen.
Houd de onderdelen zo stofvrij mogelijk tijdens de opslag: dek bakken af
met katoendoek, zeker wanneer
gewelven afpoederen of zouten
‘sneeuwen’.
Houd de relatieve luchtvochtigheid in
de ruimte zo stabiel mogelijk als poreuze keramische tegels zoutbelast zijn.
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6. Eerste hulp en eenvoudige
herstellingen
6.1. Voegen voorlopig
herstellen
Als voegen openstaan of loszitten,
raken tegels zeer snel los. Dikwijls is
het aan te raden om een voeg voorlopig op te vullen met een geschikte
zachte vuller op basis van een kalkmortel of zelfs gips. Die kan later verwijderd
worden bij vakkundig herstel (zie verder). Gipsvoegen zijn echter niet duurzaam en kunnen niet tegen poetsen
met veel water. Voegen met kalkmortel
is vooral raadzaam bij pre-industriële
vloeren van aardewerk; bij industriële
vloeren (cement en keramiek) kan een
ervaren tegelzetter meteen een zwakke cementvoeg aanbrengen (zie ook
onder hoofdstuk 5, 2.7, p. 49).
6.2. Loszittende tegels
Loszittende stukjes tegel verdwijnen
snel en vragen dan ook om snelle
actie. Plak ze vast met tape als er geen
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glazuur op zit. Of neem ze weg, verpak
ze goed en nummer ze zodat ze later
teruggeplaatst kunnen worden.
Laat nooit zomaar een tegel los liggen:
er zal snel veel schade optreden. Neem
volledige losse tegels weg en verpak
en nummer ze, of zet ze voorlopig vast
met een aangepaste mortel, niet met
tegellijm. Ontbreken er tegels, vul het
gat dan op om schade aan de omliggende tegels te voorkomen, maar niet
met een sterke cementmortel, want
die kan niet meer verwijderd worden.
Gebruik een zwakke kalkmortel of
zelfs gips, ook al is dat laatste niet zo
duurzaam en minder aan te raden.
Nog een goede optie in afwachting
van deskundig herstel is om het gat te
dichten met een andere, nieuwe tegel
of zelfs een plaatje van een vochtbestendig houtachtig plaatmateriaal.
In een publieke ruimte kunnen zones
met losliggende of beschadigde tegels
afgeschermd worden, bijvoorbeeld
met een lint.

CONSERVERING 5
DOOR EEN SPECIALIST
1. Preventieve conservering
De genoemde maatregelen om schade te beheersen (zie onder 4.) zijn de
belangrijkste strategieën om tegelvloeren optimaal te behouden en preventief te conserveren. U kunt altijd
een beroep doen op uw monumentenwachter interieur, die ter plaatse
komt om de maatregelen en het
onderhoud af te stemmen op de specifieke situatie.
Voor meer gespecialiseerde onderzoeken of adviezen kunt u bij een specialist terecht. Voor een grondige conditiebeschrijving zijn immers meestal
plattegronden nodig met tekeningen
en foto’s van de schade, die gebruikt
kunnen worden om verdere schade op
te sporen of te monitoren. Laat op de
opnames een meetlat en een kleurkaart aanbrengen om de evolutie van
een scheur of een kleur op te volgen.
Ook zijn er niet-destructieve onderzoekstechnieken om een diagnose te
stellen, zoals infraroodthermografie
voor vochtpatronen en verschillen in
temperatuur. Bij slijtage is het belangrijk om bezoekersaantallen en het traject door het interieur te registreren.
Laat vervormingen of verzakkingen als
gevolg van structurele zettingen
nauwkeurig volgen.

2. Deskundig herstel en
restauratie
Aannemers of architecten stellen nog
dikwijls voor om een bestaande tegelvloer te vervangen door nieuwe tegels
in plaats van hem te herstellen of te
restaureren. Misschien missen ze de
kennis en contacten met specialisten
om de vloer te behouden en te restaureren, of is het voor hen de gemakkelijkste weg, maar voor de eigenaar
zeker niet de beste. Vervangen door
nieuwe tegels is doorgaans wat goedkoper en lijkt risicoloos, maar leidt tot
een groot verlies van erfgoedwaarden
en vaak ook van kwaliteit.
Restauratiekeuzes verschillen sterk volgens de aard en de erfgoedwaarde van
de vloer, maar ook volgens de omgeving: een archeologische context, een
kerk of een bewoond woonhuis … Het
zou ons te ver voeren om hier dieper in
te gaan op alle mogelijkheden. We
beperken ons tot enkele veel voorkomende opties voor historische ruimten
die in gebruik zijn, en bespreken enkele
stappen en aandachtspunten die in elk
geval gelden voor deskundig herstel en
restauratie van een keramische en
cementtegelvloer.
In beschermde monumenten is voor
deze ingrepen overigens steeds een
vergunning vereist maar daardoor kan
in veel gevallen ook een subsidie verkregen worden. Overleg daarom met
uw erfgoedconsulent voor u aan de
slag gaat.
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2.1. Materieeltechnisch
vooronderzoek en
proefrestauratie
Tijdens een vooronderzoek, bij voorkeur gevolgd door een proefrestauratie, worden de mogelijkheden van herstel en restauratie onderzocht en
beproefd. Dat werkt doorgaans besparend op de uiteindelijke restauratie,
doordat de kans op verrassingen
afneemt en de restauratieopties goed

Een vooronderzoek door een specialist kan
verrassingen voorkomen en uiteindelijk
kostenbesparend werken.
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overwogen zijn. Bovendien subsidieert
de overheid vooronderzoeken in
beschermde monumenten (contact
via uw erfgoedconsulent van het
Agentschap Onroerend Erfgoed).
Meestal omvat dit vooronderzoek:
■ een waardestelling van de vloer
met duidelijk beschreven erfgoedwaarden;
■ een nauwkeurige inventarisatie
met tekeningen en foto’s, met vermelding van de kenmerken van de
voegen en de ondergrond;
■ een gedetailleerde conditieopname, waarbij de conserveringsproblemen en de schadeoorzaken
worden onderzocht. Dit kan aansluiten bij een globalere risicoanalyse van diverse schadefactoren;
■ het uitwerken van concrete scenario’s voor preventie van verdere
schade en voor herstel en restauratie. Hierbij hoort een onderzoek
naar eventueel aanvullend oorspronkelijk materiaal of naar het
maken van goed passende replica’s;
■ het opstellen van een vooronderzoeksrapport met een duidelijke
werkbeschrijving en raming.
Bij een proefrestauratie kunnen de
voorgestelde opties voor herstel en
restauratie geëvalueerd en zo nodig
bijgesteld worden. Dikwijls hoort daar
een proefdemontage bij om de
samenhang van de constructie, het
mortelbed en de tegels te beoordelen,
en moet het stuk ook teruggeplaatst
worden. Kies hiervoor een minder in
het oog springend deel.

2.2. Ontbrekende tegels: een
tegelvloer aanvullen
Een waardevolle tegelvloer professioneel aanvullen veronderstelt dat er
nagenoeg identieke tegels voorhanden zijn als de bestaande: dezelfde
kleur, formaat, vorm, densiteit en
porositeit. We gaan hier dieper in op
vier opties om vloeren met ontbrekende tegels aan te vullen.
■ Op de huidige markt van keramische tegels is er meestal niets
geschikts te vinden. De productietechnieken zijn helemaal veranderd, de oude vormen en maatvoeringen zijn doorgaans niet meer
leverbaar en de motieven en kleuren zijn niet meer te vinden.
Sommige moderne tegelsoorten
lenen zich wel goed voor eenkleurige randen rond kleurrijke tegeltapijten. Voor cementtegels zijn er
heel wat meer mogelijkheden
omdat techniek, basisgrondstoffen
en machines grotendeels hetzelfde
zijn gebleven en een belangrijk deel
van het moderne aanbod teruggrijpt naar historische motieven.
■ Het beste en goedkoopste alternatief is om bij gespecialiseerde handelaars in recuperatiematerialen
op zoek te gaan naar passende
oude tegels, zeker als het om gedecoreerde tegels gaat. Voor populaire motieven van vroeger is de
kans op succes vrij groot, maar
voor zeldzamere motieven en grotere oppervlakten is een goede
vondst heel uitzonderlijk. Effen
tegels worden nog maar zelden
gerecupereerd en aangeboden.
Recuperatietegels vereisen wel
een grondige reiniging: alle oude

voegresten en bijna alle zetmortelrestanten moeten eraf.
■ Een ander alternatief is om passende replica’s op maat te laten
maken. Het komt er dan op aan om
de authentieke vorm, kleur, textuur
en motieven zo goed mogelijk te
benaderen en om de oorspronkelijke techniek, de ‘savoir-faire’ van
het tegelbakken, te respecteren.
Replica’s maken voor keramische
tegels is arbeidsintensief, tijdrovend en duur, en vereist bovendien
een evaluatie van kwaliteitsproeven en proeftegels. De identieke
kleisamenstelling is immers
moeilijk te kopiëren, waardoor
krimppercentages, kleur- en textuurverschillen proefondervindelijk geëvalueerd moeten worden.
Bovendien is het slijtpatina onmogelijk na te bootsen, zodat een volledig identieke kopie zelden haalbaar is. Pre-industriële artisanale
tegels zijn het gemakkelijkst te
repliceren, industriële tegels het
moeilijkst, zeker wanneer de recepturen en de machines verdwenen.
Replica's voor cementtegels daarentegen zijn doorgaans redelijk
goed en betaalbaar te vervaardigen. Voorzie voor keramische
tegels altijd keramische replica's.
Bij heel moeilijke opdrachten, zoals
het nabootsen van meerkleurige
inlegtegels, kan eventueel wel
gekozen worden voor gemakkelijker en goedkoper te produceren
cementtegels. Voor de meeste
beschermde monumenten, voor
druk belopen zones en voor toiletruimten is dit echter geen optie.
Deze keuze heeft ook ingrijpende
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Een originele tegel en zijn keramische replica.

gevolgen voor de restauratieethiek. Als pre-industriële tegels
vervangen worden door onherkenbare replica’s, wordt dat immers
als een ‘vervalsing’ beschouwd. Als
regel geldt dat aanvullingen duidelijk herkenbaar moeten zijn.
Industriële keramische en cementtegels worden echter wel vervangen door zo onherkenbaar mogelijke replica’s, exacte kopieën, die de
samenhang van de vloer herstellen.
■ Een vierde oplossing bestaat erin
om tegels uit hetzelfde gebouw te
hergroeperen. Dit veronderstelt
dat een of meer vloeren opgeofferd worden om andere authentiek
te herstellen. Bij zeer moeilijk te
vinden motieftegels of bij dringende werken, is deze ‘tegeltransplantatie’ een optie op voorwaarde
dat de vloer met de nodige deskundigheid ontmanteld wordt
zodat de schade tot het absolute
minimum beperkt blijft.
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2.3. Tegels schadeloos
uitnemen en herplaatsen
Tegels uitnemen
Waardevolle historische tegelvloeren
demonteren en herleggen komt neer
op een restauratie-ingreep die aan een
specialist toevertrouwd moet worden.
Het uitnemen van bestaande tegelvloeren vraagt om een zeer zorgvuldige afweging. Meestal zitten de tegels
stevig vast in de zetmortel, die soms
harder is dan de tegel zelf. Die tegels
worden dan ook bij voorkeur met de
zetmortel erbij losgemaakt van de
ondergrond. Bij een poging om de
tegels van de zetmortel zelf los te
maken, ontstaat soms onherroepelijk
schade. Tegels demonteren door te
hakken en te trillen, eindigt ook
meestal in grote schade. Daarvoor
bestaat er speciaal zaag- en freesmateriaal: watergekoelde diamantzaagmachines, die uitsluitend door specialisten bediend worden. De uitgehaalde tegels worden met mortelklomp

schoongezaagd en soms nog chemisch gereinigd tot alle mortelresten
eraf zijn. Probeer nooit zelf om een
harde mortel af te bikken: de tegels
zullen gegarandeerd breken. Gaat u
toch zelf aan de slag, dan is het soms
veiliger om restanten van mortel aan
de tegel te laten zitten en die recht in
een nieuwe zetmortel te drukken.
Tegels herplaatsen
Elke tegel wordt bij voorkeur op zijn
originele plaats herlegd. Daarom moet
de hele vloer worden opgemeten,
gefotografeerd en genummerd.
Lijmmortel is meestal niet geschikt
om historische vloeren te herplaatsen.
De beste optie is een analoge plaatsing aan de oorspronkelijke, vaak met
een kalk- of cementmortel op een bed
van gestabiliseerd zand. Bij uitzonderlijke vloeren wordt de mortel geanalyseerd zodat zeer analoge mortel
gebruikt kan worden.
Om het risico op vlekken op tegels te
beperken is het essentieel om net
genoeg aanmaakwater te gebruiken
om te hechten. Doorgaans worden de
tegels op voorhand bevochtigd, anders
slorpen ze het water op uit de mortel
en dan hardt die niet goed uit.
Overweeg om bewegingsvoegen te
gebruiken, ook in de ondergrond, als dat
het historische karakter niet schaadt.
Soms moet de vloer op een betonplaat herlegd worden. Dan is er isolatie nodig om condensatie te voorkomen. De vloer wordt bij voorkeur op
een kalkzandbed gelegd zodat water
en zouten uit de betonplaat niet kunnen doordringen tot in de tegels.

Schoonzagen met watergekoelde zaagmachines:
werk voor specialisten.

2.4. Ontzouten
Schadelijke zouten moeten doorgaans
alleen verwijderd worden bij preindustriële en/of gevoelige keramiek,
zoals (middeleeuwse) aardewerktegels en majolica. Gedemonteerde
tegels worden gewoonlijk in gedemineraliseerd water ontzout: ze liggen 6
tot 12 weken in een bad waarvan het
water dagelijks ververst wordt.
Sporadisch krijgen tegels met roetafzettingen een zelfde behandeling.
Ontzouten is complexer en minder controleerbaar bij vastgehechte tegels.
Vaak is het enige middel het zout er
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Na schadeloze uitname en reiniging worden de tegels
herplaatst op een traditioneel mortel- en zandbed.

afborstelen en de vochtbronnen aanpakken. Zeer uitzonderlijk kan een specialist de komprestechniek gebruiken:
hij maakt de tegel eerst nat en legt er
dan een kompres op van klei of papierpulp. Hierdoor worden de zouten in
oplossing gebracht en verhuizen ze
naar het oppervlak, waar ze uitkristalliseren en weggehaald kunnen worden.
2.5. Vlekken verwijderen
De komprestechniek wordt soms ook
gebruikt om diepere vlekken te verwijderen. Aansluitende specialistische behandelingen (vaak kompressen met chemicaliën) hangen sterk af
van de aard van de vlekken en het
type tegel. Ook het verwijderen van
cementsluiers of restanten van mortels is specialistenwerk.
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2.6. De tegels en het mortelbed verstevigen
Een specialist kan beoordelen of tegels
verstevigd moeten en kunnen worden.
Soms consolideert hij verpoederende
aardewerktegels met steenverharders
of werkt hij met kunstharsen. Hier
gaan meestal enkele proeven aan
vooraf. Er zijn vroeger veel proeven
gedaan om loskomend glazuur te
fixeren, meestal met een slecht resultaat op lange termijn. Alleen bij heel
waardevolle, gedemonteerde tegels
kan een conservator-restaurateur van
keramiek deze techniek toepassen.
Een andere optie is om het mortelbed
te verharden. Daardoor hoeven de
tegels niet uitgenomen te worden,
wat altijd een dure en riskante onderneming is. De leemten onder de tegels

worden opgevuld en de hechting
wordt verbeterd. Meestal wordt hetzelfde bestanddeel als de mortel (bijvoorbeeld met natuurlijk hydraulische
kalk) in vloeibare vorm in de voegen
geïnjecteerd via een boring, wat de
gedegradeerde mortel bindt en stabiliseert. Bij industriële tegels in een
cementmortelbed wordt een zwakke
cementmortel geïnjecteerd.
2.7. Voegen vakkundig
herstellen
Om voegen vakkundig te herstellen
geldt als principe dat de nieuwe mortel compatibel is met en zachter dan
de zetmortel. De voeg is bij voorkeur
vrij poreus en waterdampdoorlatend.
Commerciële voegmortels met kunststoffen zijn dus niet geschikt.
Voor aardewerktegels kan een vrij
droge mortel uit hydraulische kalk en
zeer fijn zilverzand (1:1 of 1:2) in aanmerking komen. De tegels moeten goed
voorbevochtigd zijn en overtollige specie moet direct weggeveegd worden
met een vochtige doek, anders ontstaan er vlekken. Bij industriële tegels,
die doorgaans in een cementmortelbed
liggen, is een zwakke cementmortel
aangewezen, bestaande uit cement en
zand (1:4) waaraan pigmenten toegevoegd kunnen worden.
Kleurschakeringen worden ook bereikt
door variaties in de zandsoorten.
De kleur en de structuur van voegmortels zijn heel bepalend voor de
uitstraling van de vloer. Vaak wordt
getracht de vervuilde kleur van het
oude voegwerk te benaderen. Bij
koudgevoegd tegelwerk moet de voeg
zeer fijn zijn (<1mm). Dit is niet te realiseren met kant-en-klare moderne

voegmortels, die bovendien vlekken
kunnen maken op de historische
tegels doordat er kunststoffen aan
toegevoegd zijn.
2.8. Lijmen en lacunes
opvullen
Het lijmen van keramische of cementtegels vergt meestal specialistische
kennis en vaardigheid. De keuze van
de lijm hangt immers af van heel wat
factoren: de tegelsoort, de omgevingscondities (zoals temperatuur), de verwijderbaarheid en de krimp. In elk
geval mag de lijmnaad niet sterker
zijn dan de tegel zelf en krijgen de
breukvlakken eerst een grondige reinigingsbeurt. Bij grotere lacunes of
breukvlakken in pre-industriële tegels
worden doorgaans mortels of andere
vulmiddelen gebruikt. Voor de hardere, industriële tegelvloeren is meestal
polyesterhars aangewezen.
Voor het uitzicht worden de opvullingen dikwijls op kleur gebracht, door ze
te kleuren in de massa of ze te retoucheren met verf.
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BESLUIT
Historische tegelvloeren van keramiek en cement genieten steeds
meer waardering, en dat geldt niet
alleen voor de zeldzame tegelvloeren
van vóór 1850. De 19de- en 20ste-eeuwse keramische en cementtegels
genoten faam als Belgisch exportproduct en worden in menig interieur gekoesterd om hun vele kwaliteiten. Deze industriële vloeren zijn
immers zeer duurzaam. Toch is het
uitkijken voor schade, voornamelijk
als gevolg van vocht en fysische
krachten. Vooral de pre-industriële
en ambachtelijke aardewerktegels
zijn erg kwetsbaar. Keramische en
cementtegels onderhouden betekent in de eerste plaats: schade voorkomen. De maatregelen om schade-

mechanismen te beheersen zijn op
zich niet moeilijk, maar zijn vaak
technisch complex en tijdrovend.
Adequaat en tegelminnend schoonmaken is immers handwerk.
Om wijzigingen aan te brengen in
vloeren is er vaak een vergunning
vereist in het kader van de wetgeving op de monumentenzorg (in een
beschermd monument) en op de
archeologie. Neem daarom vooraf
steeds contact op met het agentschap Onroerend Erfgoed. Mogelijk
hebt u wel recht op een restauratieof onderhoudspremie om historisch
waardevolle tegelvloeren te (laten)
conserveren.

Zeker doen:
■ regelmatig de toestand (laten)
controleren
■ handmatig en zorgvuldig
schoonmaken, liefst droog
■ schoonloopmatten vóór en beschermmatten op de tegels
leggen
■ onmiddellijk actie ondernemen
bij losliggende tegels of
fragmenten
■ zwakke en compatibele mortels
(laten) gebruiken voor herstel
van voegen en opvullingen
■ de vochthuishouding van het
gebouw (laten) optimaliseren
bij vocht- en zoutschade
■ materieel-technisch
vooronderzoek en een
waardestellling (laten) doen
■ een specialist en/of een
conservator-restaurateur van
keramiek inschakelen bij herstel
of restauratie
■ onderzoek (laten) uitvoeren naar
de erfgoedwaarden van de vloer

Niet doen:
■ pre-industriële tegelvloeren
onnodig intens belopen
■ tegels lokaal belasten met grote
gewichten (zoals stellingen),
voorwerpen slepen en schuiven
over de vloer en schrob-, boen- of
andere machines erover laten
rijden
■ vloeren met losliggende tegels
en fragmenten stofzuigen, nat
reinigen of belopen
■ vuil lang laten liggen op de vloer
■ schoonmaken met veel water en
agressieve huishoudmiddelen,
technieken en machines
■ beschermlagen aanbrengen
zonder advies van een specialist
■ vuile matten of matten met een
dichte onderkant lang laten
liggen
■ snelle lijmen en harde mortels
gebruiken voor herstellingen
■ ondoordacht en zonder
vooronderzoek aan
werkzaamheden beginnen zoals
een vloer lichten of vervangen

Materialen:
■ schoonloopmatten en beschermmatten op kleurloos naaldvilt
■ stofzuiger met zachte borstelmond
■ plantenspuit met gedistilleerd water
■ 3 microvezeldweilen of 3 katoenen moppen
■ zacht detergent met non-ionogene oppervlakte-actieve stoffen
(bv. ecologische allesreiniger bij de supermarkt), maar zonder
toevoeging van oliën of sulfaten
■ Marseillezeepvlokken (bij de supermarkt)
■ non-ionogeen en pH-neutraal conserveringsdetergent
(bij de conserveringsspeciaalzaak)
■ groen pannensponsje (bij de supermarkt)
■ houten en plastic spatels (bij de supermarkt)
■ aromaatarme white spirit en aceton (bij de drogist)
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Deskundigen:
1. Identificatie en waardestelling:
■ pre-industriële tegels, in het bijzonder majolica:
Frans Caignie (caignie@scarlet.be)
■ industriële tegels (keramische en cementtegels):
Mario Baeck (mario.baeck@telenet.be)
2. Deskundigen conservering en restauratie:
■ conservators-restaurateurs van keramiek (zie onder meer op
de lijst op BRK www.aproa-brk.org)
■ brochure L. SMETS en G. KOCKELKOREN, Hoe beoordeel ik een
restauratieofferte?, FARO, Brussel, 2009 (http://www.faronet.
be/e-documenten/hoe-beoordeel-ik-een-restauratieofferte)
■ gespecialiseerde restauratie-aannemers
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BIJLAGE: SOORTEN TEGELS
Soort tegel en voorkomen

Foto

Kenmerken

Keramische tegels
Pre-industriële tegels
Vóór ca. 1850, daarna
nog op kleine schaal
ambachtelijk naast de
industriële productie.
Ongeglazuurde
aardewerktegels
(‘plavuizen’)

Imperfecte en niet identieke
aardewerktegels, uit plastische klei en
handgevormd.

Poreuze en grove scherf, mat en niet
waterdicht. Bruinrood tot geel, de kleur
van de scherf.

Sinds de middeleeuwen
(toen hoofdzakelijk in
kerken en kloosters).
Zgn. ‘Boomse plavuizen’

Rood en blauwgrijs (gesmoord).

Vanaf de 17 eeuw tot
nu, ruime verspreiding,
vooral dienstgebouwen
en secundaire ruimten.
de

Geglazuurde
aardewerktegels

Poreuze scherf bedekt met een
waterafstotend, decoratief glazuurlaagje.

Aardewerktegels
met loodglazuur

Doorschijnend, glanzend, glasachtig glazuur.

Eenkleurige tegels

Meestal groen, geel, bruin.
Voor de lichte kleuren werd de (rode) scherf
eerst bedekt met een lichtgekleurd
sliplaagje.

Vanaf de middeleeuwen
tot de 16de eeuw,
dan sporadisch vanaf
ca. 1850 (vooral in
West-Vlaanderen).
Tweekleurige sliptegels
Idem
Ook stempeltegel
genoemd.

Meestal in roodbakkende scherf een
gestempeld motief opgevuld met licht
slip/engobe en bedekt met loodglazuur.
Roodgeel contrast.

55

Soort tegel en voorkomen
Mozaïektegels

Foto

Kenmerken

Idem

Klein formaat, ook in tweeën gesneden
('ritstegels'). Dikwijls een combinatie van
eenkleurige en sliptegels.

Aardewerktegels
met tinglazuur

Opake witte glazuurlaag waarop een motief
geschilderd is.

Wit met blauw/groen/
bruinpaars
(tweekleurig)

Opake witte glazuurlaag met motief in
blauw, groen of bruinpaars (mangaan)
in het glazuur.

Zeer sporadisch als
archeologische vondst,
kerken en kloosters,
middeleeuwen.

Majolica
Uiterst zeldzaam als
vloertegel, in exclusieve
residenties, doorgaans
Antwerpse productie,
16de eeuw.

Industriële
keramische tegels
Na ca. 1850. Interieur
en exterieur.
Volgens techniek
Tegels uit plastische klei
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Typische majolica/ grand feu kleuren: geel,
rood, groen, blauw in het glazuur..

Uniforme, harde, grotendeels verglaasde
scherf, doorgaans steengoedtegels.

Soort tegel en voorkomen

Foto

Kenmerken

Drooggeperste tegels

Volgens uitzicht
Eenkleurige tegels

Veelkleurige, ingelegde
tegels

Cementtegels
Enkel in het interieur

Eenkleurige
cementtegels
Doorgaans na 1850,
veelal in secundaire
ruimten.

Veelkleurige, ingelegde
cementtegels
Idem, ook in meer
representatieve ruimten.
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U vindt een Monumentenwachtvereniging in elke provincie. Daarnaast zorgt
Monumentenwacht Vlaanderen vzw voor ondersteuning en coördinatie.
■

Monumentenwacht Antwerpen vzw

Turnhoutsebaan 232 | 2100 Antwerpen (Deurne)
T + 32 3 360 52 34 | F + 32 3 360 52 36 | E administratie@monumentenwachtantwerpen.be

■

Monumentenwacht Limburg vzw

Willekensmolenstraat 140 | 3500 Hasselt
T + 32 11 23 75 90 | F + 32 11 23 75 95 | E mowa@limburg.be

■

Monumentenwacht Oost-Vlaanderen vzw

Directie en secretariaat
W. Wilsonplein 2 | 9000 Gent | T + 32 9 267 72 42 | F + 32 9 267 72 98
Inspectiedienst
Abdisstraat 2 | 9000 Gent | T + 32 9 234 18 55
E monumentenwacht@oost-vlaanderen.be

■

Monumentenwacht Varend erfgoed

Provinciale site – Scheepswerven Baasrode
Sint-Ursmarusstraat 141 | 9200 Baasrode
T + 32 9 234 18 55 | E monumentenwacht@oost-vlaanderen.be

■

Monumentenwacht Vlaams-Brabant vzw

Gemeenteplein 5 | 3010 Leuven (Kessel-Lo)
T + 32 16 31 97 50 | F + 32 16 31 97 58 | E info@monumentenwachtvlaamsbrabant.be

■

Monumentenwacht West-Vlaanderen vzw

Koning Leopold III-laan 31 | 8200 Brugge (Sint-Andries)
T + 32 50 40 31 36 | F + 32 50 40 34 58 | E monumentenwacht@west-vlaanderen.be

■

Monumentenwacht Vlaanderen vzw

Erfgoedhuis 'Den Wolsack'
Oude Beurs 27 | 2000 Antwerpen
T + 32 3 212 29 50 | F + 32 3 212 29 51
E info@monumentenwacht.be | www.monumentenwacht.be
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