Omgang met
historische vloeren
in boerderijen
Door modernisering van de bedrijfsvoering en her
bestemming raken veel oude vloeren in boerderijen uit
beeld. Zo gaat een waardevol deel van ons agrarisch
erfgoed voorgoed verloren. Tegelijkertijd verdwijnt ook
veel kennis. Juist met die kennis en alternatieve oplos
singen kunnen veel vloeren nog heel lang mee.

Inleiding
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil stimuleren dat histori
sche vloeren in boerderijen bij aanpassingen zo veel mogelijk
behouden blijven. Dat kan door te denken in reversibele oplos
singen. Als een eigenaar bijvoorbeeld vloerverwarming op de deel
wil, hoeft een leemvloer daarvoor niet per se verwijderd te worden.
Slimme en duurzame oplossingen kunnen hand in hand gaan.
Deze brochure zoomt in op karakteristieke boerderijvloeren.
Voor vloeren die ook in andere gebouwtypen voorkomen, verwij
zen we naar de reeks kennisbrochures van de Rijksdienst. Zo
verschenen onder andere Houten vloeren; Herstel en onderhoud van
terrazzovloeren; Keramische vloertegels uit de 20ste eeuw; en Tegels in de
20ste eeuw. Ze zijn gratis te raadplegen via de website van de
Rijksdienst. Natuursteenvloeren zoals van hardsteen en zandsteen
kom je een enkele keer tegen in boerderijen in Zuid-Limburg en
Twente, waar dit materiaal in de directe omgeving te vinden is.
Ze blijven hier buiten beschouwing.

Leemvloer in boerderij te Rasquert (Gr.). C. Booms 2008

Kenmerkende vloeren
Veruit het grootste vloeroppervlak van een oude boerderij is
bestemd voor het bedrijfsdeel. In het verleden brachten boeren
hier meestal leemvloeren aan. Dit bleken ook goede dorsvloeren
te zijn. Was een vloer te hard, dan werd het graan uit de aren
kapot geslagen, was de vloer te zacht, dan kon de boer het graan
onvoldoende scheiden van de aren en sloeg hij kuilen in de vloer.
Materiaal voor leemvloeren betrok de boer of de aannemer uit de
directe omgeving. Leem is ruim voorhanden in de buurt van
rivieren en oude waterlopen, vooral in het oosten van het land en
rond de grote rivieren. In de aan zee grenzende delen van Zeeland,
Zuid- en Noord-Holland, Friesland en Groningen is volop zeeklei
beschikbaar.

Interieur keuken met plavuizen in boerderij te Boekel (NBr.). T. Baart 2003
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Al wandelend door een boerderij kun je in het woongedeelte oude
keitjesvloeren tegenkomen, maar ook vloeren van plavuizen, al of
niet met glazuur (estriken), baksteen en potscheuren. Potscheuren
zijn kleine, al dan niet geglazuurde smalle steentjes of tegeltjes.
Net als plavuizen, estriken en bakstenen zijn ze gebakken en
afkomstig van kleine fabrieken of werkplaatsen, terwijl keitjes
langs rivieren voor het oprapen lagen.
Houten vloeren zijn er ook. Het hout kwam doorgaans uit de
directe omgeving, bijvoorbeeld van het eigen erf, of werd betrok
ken van een houthandel. Bij een enkele boerderij is de vloer ook
beschilderd. Anders dan in het buitenland zijn er in Nederland
geen vloeren van dierlijke botten. Wel is er de traditie van het
zandtapijt.

Historie
Leem is een heel oud bouwmateriaal. In Nederlandse vloeren is
het toegepast vanaf de ijzertijd (ca. 800 v. Chr.) en waarschijnlijk
zelfs al eerder. Concrete aanwijzingen hiervoor zijn er maar weinig.
Bij archeologische opgravingen blijkt het oorspronkelijke loopni
veau door latere grondbewerkingen dikwijls verstoord, en de
meeste vloeren zijn geruimd. Uit de schaarse aanwijzingen valt af
te leiden dat zowel de vloer van het woongedeelte als die het
bedrijfsgedeelte van leem werd gemaakt. Vanaf de late middel
eeuwen paste men in het woongedeelte steeds vaker andere
materialen toe, maar in het bedrijfsgedeelte kwamen leemvloeren
nog volop voor. Door de modernisering in het agrarisch bedrijf zijn
de leemvloeren langzaam verdwenen. Het dorsen werd na de
Tweede Wereldoorlog steeds meer gemechaniseerd, waardoor de
deel als dorsvloer in onbruik raakte.
In keitjesvloeren is dikwijls een jaartal verwerkt, of initialen van de
opdrachtgevers, dat maakt ze stuk voor stuk uniek. De meeste
dateren voor zover bekend van ca. 1750-1900.
Over potscheurvloeren is weinig bekend. De voorbeelden die wij
kennen dateren uit de negentiende en vroeg-twintigste eeuw. Het
kan zijn dat ze bij boerderijen al veel eerder gelegd werden, want
pottenbakkerijen bestonden al eeuwenlang.
Gebakken ongeglazuurde vloertegels, oftewel plavuizen, zijn vanaf
de zestiende eeuw in boerderijen te vinden, vooral in het westen
van Nederland. ‘Plavuisen’ waren echter al vele eeuwen eerder
bekend. Je komt ze tegen onder allerlei benamingen zoals tegel,
plavuys, eisterick, estricke, tuimelaar, vloer, vloerbak, heel-, halfof slapbak, back. De termen hangen samen met de tijd waarin ze
gebakken werden, het type, de bewerking en afkomst. Rode
plavuizen werden het eerst gebruikt, de blauwe gesmoorde
kwamen later in beeld. Die waren harder gebakken. Het glazuren
van plavuizen komt in de zestiende eeuw goed op gang in ons
land. We noemen de geglazuurde tegels estriken – op de oude
schrijfwijze ‘estrikken’.
Onder alle vloeren in bestaande boerderijen kunnen een of meer
oudere vloeren schuil gaan. Dat is te achterhalen door bouwhisto
risch en archeologisch onderzoek.

Potscheuren in Boerderij uit Beltrum in Nederlands Openluchtmuseum. B. Kooij 2017

Karnruimte met estrikenvloer in boerderij te Uithuizermeeden (Gr.). C. Booms 2008

Houten vloeren komen meestal voor in het woongedeelte van
boerderijen. In de achttiende en negentiende eeuw werden ze hier
en daar in een bepaalde kleur geschilderd en soms versierd met
een patroon. Een heel andere traditie is het maken van zandvloe
ren en in het bijzonder zandtapijten, die zeker teruggaat tot in de
zeventiende eeuw.

Cultuurhistorisch belang
Boerderijen maken deel uit van ons cultureel erfgoed en kunnen
op nationaal, provinciaal of gemeentelijk niveau beschermd zijn
om ze goed te kunnen overdragen aan de volgende generatie. Is
een boerderij beschermd, dan geldt dat voor alle materiële onder
delen zoals muren, daken én vloeren. Het is dus zaak daar respect
vol mee om te gaan. Kennis van boerderijen, hun onderdelen en
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met name de historische vloeren kan bijdragen aan het behoud.
De diversiteit aan historische vloeren toont iets van de activiteiten
die erop plaatsvonden en hoe onze voorouders er leefden.

Leemvloeren
Leemvloeren kwamen bij boerderijen in heel Nederland voor,
maar veel daarvan zijn verdwenen. Leem bestaat uit vele kleine
verweerde deeltjes van gesteenten die door wind, rivieren en ijs
op vele plekken in Nederland zijn afgezet – vandaar de term
sedimentaire afzettingen. Leemputten, -banken en -groeven
komen voor rond rivieren en in gebieden waar de ijstijden sporen
hebben achtergelaten zoals in Limburg. Dan is er nog keileem, die
bestaat uit een grof mengsel van keien, grind, zand en leem.
Keileem komt onder ander voor in Drenthe, waar het een moeilijk
doordringbare laag in de bodem vormt. Omdat de samenstelling
en de soort deeltjes per locatie sterk kunnen verschillen, kan de
kleur uiteenlopen van geel, bruin, rood tot grijs en wit.

Samenstelling
De samenstelling van leem bestaat globaal uit 10% klei (deeltjes
< 2 µm), 70% silt (deeltjes <2-50 µm) en 20% zand (deeltjes
> 50 µm). Silt zit qua korrelgrootte dus tussen klei en zand in.
Klei bestaat uit een mengsel van vele soorten verweringsdeeltjes,
al of niet gecombineerd met organische stoffen. De kleimineralen
bestaan onder andere uit kwarts, veldspaat, kalk, aluminium
silicaten en ijzerverbindingen. De Nederlandse klei is doorgaans
grijs tot grijsbruin.
In bepaalde streken, zoals in Noord-Holland, noemen bewoners
de deelvloeren ‘kleivloeren’. Daarin is waarschijnlijk zee- in plaats
van rivierklei verwerkt. De aanwezigheid van schelpresten en
zeezouten zou het verschil kunnen maken. Maar in wezen lijken ze
sterk op leemvloeren. Zuivere klei komt in de natuur namelijk niet
voor; het is altijd vermengd met zand en andere stoffen. Klei is van
nature vaak te compact om ongemengd te verwerken. Het moet
verschraald worden omdat anders een verende, sponsachtige
vloer ontstaat met onvoldoende draagkracht.

Het aanleggen van leemvloeren
Voordat een leemvloer wordt aangebracht, dient de plek uitgegra
ven te worden – dus het deel onder het gewenste vloerniveau, van
enkele decimeters, meestal zo’n 1,5 voet. Een lemen vloer moet
enige dikte te hebben. Als er materieel staat opgesteld en de boer
en zijn knecht het graan erop dorsen, mag de vloer niet te zacht en
te dun zijn, maar ook niet te hard. Uit ervaring wisten onze voorou
ders precies hoe ze een goede leemvloer moesten aanleggen, hoe
de verhoudingen van de materialen waren, hoe ze het materiaal
moesten verwerken en aanbrengen en wanneer de beste tijd was.
Verder hielden zij rekening met een bepaalde uithardtijd en nazorg.
Leem werd meestal in de maanden mei en juni uit de directe
omgeving aangevoerd, en verwerkt met een beperkte hoeveelheid
vocht. Afhankelijk van de samenstelling voegde de boer aan het

Oud gereedschap voor het aanleggen van een leemvloer in een boerderij te Ferwoude (Fr.).
L. van Groningen 2017

mengsel nog wat zand toe. Om drogingsscheuren tegen te gaan
werd er terughoudend vocht bij gedaan – bij voorkeur paarden
urine, waardoor het leemmengsel beter uithardde. Goed roeren
was vereist om een homogene massa te krijgen. De boer gebruikte
verschillende soorten gereedschap om de leem te bewerken en
vaak zette hij boerderijdieren in voor het stampwerk.
Na het egaliseren van de ondergrond werd de leem in kleine
hoeveelheden binnen gereden met kruiwagens of karren. Het
leemmengsel werd laag voor laag aangestampt en met de plak of
het slaghout geklopt om de lucht eruit te krijgen. Over de aange
brachte leemlaag werden planken gelegd, waarop men kon staan
om de vloer te kloppen. De planken werden telkens verlegd.
Hierna kreeg de leemvloer enkele dagen om te drogen, totdat er
niets meer aan de plank bleef hangen. Vervolgens begon het
klopwerk opnieuw om de barsten uit het leem te krijgen. Dit
proces ging door tot de vloer helemaal glad was. Om de nieuwe
vloer tegen vocht te beschermen bestreek de boer het oppervlak
na drie tot vijf weken, als de vloer helemaal was uitgedroogd, met
dierenbloed of -urine. Een andere optie was teren. In beide
gevallen werd er zand of hamerslag (grove steenslag) over de laag
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Keitjesvloer in de keuken van een boerderij te Rietmolen (Gld). T. Baart 2003

gestrooid en volgde een nieuwe klopbeurt, zodat er een harde en
vaste vloer ontstond. Het aanbrengen van leemvloeren vraagt dus
een grote zorgvuldigheid en veel geduld. Tegenwoordig wordt
allerlei groot materieel ingezet om het proces te bekorten.

Keitjesvloeren
Keitjes zijn kleine ronde stukken natuursteen die in de rivier zijn
gepolijst. Elke locatie heeft een andere sortering keien. De meeste
keitjesvloeren in boerderijen bevinden zich in het oosten van het
land, Limburg, Gelderland, Overijssel en Drenthe, waar de rivieren
veel keien deponeren. Binnen boerderijen zijn de vloeren hoofd
zakelijk in het woongedeelte te vinden en buiten als erfverharding.
Nadat de aangevoerde keien op kleur en grootte waren gesor
teerd, werden ze op een aangestampt zandbed strak tegen elkaar
gezet. Daarna werden de keitjes met drijfnat zand ‘ingewaterd’.
Een nieuw aangelegde vloer werd door gebruik in de loop der tijd
wat compacter. Keitjesvloeren zijn brandveilig en duurzaam maar
bovenal doelmatig en goedkoop. Net als elke onverwarmde
stenen ondergrond zijn keitjesvloeren koud. De bewoners hadden
klompen of ander stevig schoeisel nodig om zelf op temperatuur
te blijven in de ruimte.

Potscheurvloeren
Potscheurvloeren bestaan uit kleine, dubbelhard gebakken
steentjes, bekend onder de namen potscheuren, kannescheur,
kannenschrot en potscherven. Pottenbakkers gebruikten ze als
stapelmateriaal in de keramiekoven.

Keitjesvloer buiten bij achterzijde boerderij ’t Hogeland, Staphorsterweg 2 te
De Schiphorst (Dr.). W. van der Sar 2012

De kleisamenstelling, de temperatuur en de beschikbaarheid van
zuurstof tijdens het bakproces bepaalden de kleur van de steen
tjes. Voor een gladde afwerking werd een zoutglazuur
aangebracht.
De meeste kans een potscheurvloer aan te treffen heb je in het
voorhuis van boerderijen, met name in de Achterhoek. In het
Openluchtmuseum te Arnhem bevat de boerderij uit Beltrum een
fraai voorbeeld. Hier zijn steentjes van circa 2 x 10 x 2 cm verwerkt.
In Winterswijk aan de Wooldseweg zijn ze 2,5 x 8 x 3,5 cm.
Pas als er een voldoende grote partij potscheuren bijeen was
gebracht, kon het leggen van de vloer starten. Omdat potscheuren
niet grootschalig werden geproduceerd, was een koper afhankelijk
van wat er beschikbaar was bij pottenbakkers. Net als bij keitjes
vloeren werden potscheuren strak tegen elkaar in een gestabili
seerd zandbed gelegd. Om kieren en naden te vullen werd zand
ingewassen.
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Gesmoorde plavuizen. Let op de gaatjes

Plavuizen-, estriken- en baksteenvloeren
Vloeren van vierkante plavuizen en estriken komen geregeld in
boerderijen voor, met name in het woongedeelte en in de kelder.
Het grote voordeel is dat ze makkelijk te reinigen zijn. Bovendien
zijn ze brandveilig – belangrijk in een boerderij waar veel organisch
bouwmateriaal is verwerkt, zoals hout en stro. De geglazuurde
tegels, de estriken, hebben een veel minder poreus oppervlak dan
plavuizen en zijn dus nog makkelijker schoon te maken.
De productie van vloertegels gebeurde op verschillende plaatsen
in ons land. Het kleurenpalet is dan ook breed: van oranjerode
tinten tot blauwgrijs gesmoord en geglazuurd, van okergeel tot
oranje, groen- en roodbruintinten en zwart. De plavuizen en
estriken variëren in afmeting van 10x10 cm tot 22,5x22,5 cm;
de dikte zit tussen de 2 en 3,5 cm. De kleinste plavuizen zijn
doorgaans het oudst.
Bij de handmatige productie van plavuizen en estriken zijn er twee
authentieke methodes: vorming met een bezande houten mal, en
vorming door half gedroogde, uitgerolde plakken klei met een mal
uit te snijden. Bij het laatste procedé blijft in de hoeken een
spijkergaatje van de mal zichtbaar. Het bakken en glazuren van
de tegels geschiedt in één bakfase nadat eerst een kalkrijke
kleislib- en een loodglazuurlaag zijn aangebracht.
Plavuizen liggen doorgaans ‘koud’ tegen elkaar in een bed van zand
of schelpen. In een negentiende-eeuws bestek staat aangegeven
dat de aannemer de tegels met kalk strak tegen elkaar moet
leggen. Het patroon is recht tegen elkaar aan of halfsteens ver
springend. De plavuizen in een vloer kunnen allemaal van dezelfde
kleur zijn, maar ook afwisselend in twee kleuren, bijvoorbeeld in
dambordpatroon. Wie iets meer indruk wilde maken en niet op een
paar tegels keek, legde de plavuizen diagonaal in de ruimte. Dat gaf
meer reststukken en dus meerwerk met meer afval.
Plavuizen komen niet alleen in vierkante maar ook in andere en
grotere formaten voor. In oude materialenboeken staan die
bekend als baantegels: ze werden vaak toegepast in gangen.
Volgens een bouwkundig handboek uit 1842 werden formaten van
vierkant 19½, 23½, 30 en zelfs 40 duim gebakken. De kleine tegels
hadden een dikte van 2½ duim, de grotere 4 duim of meer.

Baantegels 37 x 70, archief Nederlands Openluchtmuseum

De ‘blaauwe’ tegels zijn slijtvaster. Behalve op vloeren worden
deze tegels ook gebruikt voor de betegeling van keukens en
regenputten en de bekleding en afdekking van riolen.

Baksteenvloeren
Baksteenvloeren komen wat algemener voor dan bijvoorbeeld
estrikenvloeren en beschilderde vloeren. De bakstenen staan ook
bekend als deel- of plaveistenen. Met name in het bedrijfsge
deelte en in bijruimten zijn her en der bakstenen plat, staand of op
hun zij in de vloer verwerkt. Een bijzondere toepassing is rond de
karnmolen. Daar werden de stenen in een grote cirkel gelegd op
de plek van het karnpad.
Bakstenen zijn er in allerlei soorten, kleuren en maten. De gele
zijn vervaardigd van kalkrijke klei, de rode van ijzerrijke klei.
De machinaal verwerkte bakstenen, zoals de vormbak- en
strengpersstenen, hebben een strakker uiterlijk dan de ambachte
lijk vervaardigde handvormexemplaren.
Bakstenen laten zich het best verwerken boven op een vloer van
mindere kwaliteit stenen of in een gestabiliseerd zandbed zonder
toevoeging van cement. Zo’n zandbed kan zijn aangebracht op
een oudere vloer. Ook hier is het belangrijk de vloer goed met
zand in te wateren. Een baksteenvloer kan lang meegaan en biedt
goed weerstand tegen mechanische druk van gereedschap en
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Beschilderde vloer in boerderij te Vlaardingen (ZH.). G. Bogers 2006
Houten vloer in boerderij te Ansen (Dr.). J.P. de Koning ca. 2000

materieel. Daarbij is hij eenvoudig schoon te maken met bijvoor
beeld een bezem, en vocht kan makkelijk wegtrekken in de grond.

Houten vloeren
Boerderijen hebben relatief veel houten vloeren, vooral op de
verdieping en op zolder. Veelal van grenen of vuren vloerdelen,
maar bij de oudste boerderijen vind je vaak eiken vloeren en
balken. De jongere vloerdelen hebben doorgaans standaard
afmetingen; bij oude vloeren ontbreken die. Kale houten vloeren
werden dikwijls afgedekt met kleden of bekleed met tapijt om
tocht, vuil en geluidoverlast tegen te gaan. In later tijd zijn ook
vloerzeil en vergelijkbaar materiaal zoals karpetten gebruikt.
Bij oude boerderijen werd relatief veel hout gebruikt, zoals voor
de gebinten, balklagen, ramen, deuren, wanden en vloeren.
De houten vloeren zijn veelal even oud als de boerderij zelf, maar
bij zeer oude hoeves kunnen de vloeren een keer vervangen zijn
vanwege houtrot, houtworm of andere problemen.
Aanvankelijk werd op de deel een verdiepingsvloer aangebracht
van ronde stammetjes. Op deze ‘slieten’ kon de oogst de winter
door bewaard worden.

gebruikt. De combinatie komt ook voor, maar zulke voorbeelden
zijn schaars. Een bijzonder exemplaar is te vinden in een laat
achttiende-eeuwse boerderij te Bodegraven. De beschilderde
houten vloer en het trapje naar de opkamer sluiten mooi aan op
de marmeren vloer in de gang.
Daarnaast hebben decoratieschilders boerderijvloeren afgewerkt
met een houtimitatie of zelfs een tapijt om zo de illusie van luxe
te creëren.

Geschilderde en beschilderde vloeren
Doorgaans werden houten vloeren in woonkamers in een kleur
geverfd. Een enkele keer werden later nog versieringen aange
bracht. Soms gaat het om zogenoemde kindervoetjesvloeren of
blotevoetenmarmer. Bij deze techniek liepen kinderen met verse
donkere verf aan hun blote voeten op een lichte ondergrond.
Deze afwerking was een goedkoop alternatief voor dure natuur
steenvloeren. In plaats van blote voeten werden soms ook handen

Beschilderde houten vloer boerderij Ernstheem te Winsum (Gr.). A.J. van der Wal
ca. 1991
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Zandtapijten
Om de plavuizenvloeren in de boerderij enigszins schoon te
houden, werd er regelmatig wit zand op gestrooid. Het zand
absorbeerde vocht en vuil. Op gezette tijden werd het vervuilde
zand dan weggeveegd en kwam er een nieuwe laag op.
Iets vóór of in de gouden eeuw ontwikkelde zich hieruit de traditie
van in kunstzinnige patronen aanbrengen van een zandtapijt.
Aanleidingen waren de zondag, familie- en hoog bezoek, feesten
en andere belangrijke gebeurtenissen. De boerin, die binnen de
scepter zwaaide, was doorgaans verantwoordelijk voor de uitvoe
ring van het zandtapijt. Haar domein, de boerenkeuken, moest er
immers op zijn zondags uit zien.

Herstel van historische vloeren
Leemvloeren
Leemvloeren zijn tamelijk kwetsbaar. Mechanische beschadigin
gen en vocht kunnen de vloeren ernstig ondermijnen. Raakte
vroeger een leemvloer beschadigd, dan was deze niet langer
geschikt als dorsvloer. Was reparatie niet meer mogelijk, dan
moest de boer de hele vloer vervangen. Het was een hele klus de
oude leemvloer te verwijderen, maar dit was de enige manier om
weer een duurzame vloer te krijgen. De ervaring leerde dat ver
vanging loonde en zich voor decennia terugbetaalde. Een bij
komend voordeel was dat het omringende, schrale akkerland
verrijkt werd met een leemgift.
Oude en nieuwe leemmengsels hechten slecht aan elkaar. Daarom
is het lastig een slecht gedeelte te vernieuwen. Is er leemmengsel
van een buiten gebruik geraakt gedeelte beschikbaar, dan is de
oude vloer nog met enige kans van slagen te herstellen. Is er geen
oud materiaal voorhanden, dan kan met een nieuw leemmengsel
een noodvoorziening worden getroffen. Eerst moeten dan de
slechte delen over de volle dikte uitgenomen worden. Andere
voorwaarden zijn: het nieuwe materiaal moet goed gehecht zijn
aan het bestaande materiaal; het nieuwe stuk mag niet te dun zijn
en de vloer moet geruime tijd kunnen drogen.

Modern herstel leemvloer

Zandtapijt te Schoonebeek (Dr.). M. Sekuur 2012

Het aanbrengen van een zandtapijt
De naam zandtapijt of zandstrooitapijt is passender dan zand
strooivloer, want het gaat niet om een echte vloer. Aan het creëren
van een zandtapijt kwam geen tas vol gereedschappen, zeven,
voorbeeldpatronen en ander gerei te pas. Maar alles werd met de
hand uitgevoerd.
In museumboerderij Zwaantje Hans-Stokman’s Hof in Schoonebeek
worden de traditie en de kunst van het zandtapijt leggen nog altijd
levend gehouden. Tot 1977 was het Zwaantje Hans zelf die het
zandtapijt strooide. Zij had de kunst van haar moeder en grootmoe
der geleerd. Alle patronen maakte zij uit de losse hand met alleen
een gevouwen ansichtkaart als gereedschap.
Op zaterdagavond werd rivierzand in een sierpatroon op de vloer
onder de eettafel gestrooid, om op zondag een ‘mooie kamer’ te
hebben. Men zat gedurende de dag aan het raam; alleen voor de
maaltijd schoof iedereen aan de tafel midden in de kamer. Op
maandag werd het zand weer opgeveegd en droog bewaard voor
hergebruik.
Tot na de Tweede Wereldoorlog hadden alle boerderijen in
Schoonebeek en omgeving een dergelijk zandtapijt. In andere
delen van het land, zoals in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden,
kwamen zandtapijten ook voor.

Een moderne aanpak bij een (zeer) slechte leemvloer is de frees
methode. De bestaande leemvloer wordt dan mechanisch
gefreesd en verwijderd. Het bestaande materiaal wordt buiten
vermengd met een kleine hoeveelheid verse leem, water en
dierlijke urine, bij voorkeur van paard of koe. Dit mengsel wordt
vervolgens met mechanische apparatuur binnengereden, aange
plet en afgewerkt. Op deze manier gaat er niets van het bestaande
leempakket verloren. In ruim een dag kan een bestaande leem
vloer zo opnieuw worden aangebracht. Nazorg zoals boven
beschreven is wel geboden om een hoogwaardige vloer te krijgen
zonder krimpscheuren.

Oude leemvloer te Lhee (Dr.). J. van Galen 2009
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Keitjesvloeren
Deze vloeren zullen door gebruik weinig tot geen slijtage geven.
Verzakking, wegraken van stenen, achterstallig onderhoud,
vervuiling en calamiteiten zoals brand of ernstige vervuiling
kunnen wel aanleiding zijn om de vloer (gedeeltelijk) te herstellen.
Na het stabiliseren van de zanderige ondergrond kunnen de
stenen in hetzelfde patroon teruggelegd worden. Mochten stenen
beschadigd zijn aan de bovenzijde, dan hoeven ze vaak niet
vervangen te worden, door ze omgekeerd te plaatsen. Het is
belangrijk de kieren en naden goed op te vullen om stabiliteit te
krijgen en vuil te weren.

Potscheurvloeren
Potscheurvloeren kunnen op eenzelfde manier verzakt, deels
weggeraakt of uitgezakt zijn door gebruik. Ook hier geldt dat een
stabiele, strakke ondergrond de basis is voor een mooie potscher
venvloer. Soms zijn er wat scherven van de tweedehands markt
nodig om de vloer weer compleet te krijgen. Zijn die niet te vinden,
dan kunnen pottenbakkers of fabrikanten mogelijk nieuwe steen
tjes maken. Inwateren is van belang om alle kieren dicht te krijgen
en bijgeluiden door het bewegen van de steentjes tegen te gaan.

Potscheuren in boerderij Pillen te Lichtenvoorde (Gld.). T. Baart 2003

Plavuizen- en estrikenvloeren
Van oudsher lagen de gebakken tegels los op een zand- of schel
penbed. Dit was ook praktisch, omdat niet alle plavuizen even dik
waren. Ze zijn zo bovendien eenvoudig te verwijderen. Bij restau
ratie kan deze wijze van aanbrengen nog gewoon toegepast
worden.
Bij de restauratie van boerderijen gebeurt het nog al eens dat men
de plavuizen weghaalt, een betonvloer aanbrengt en de tegels
daar op terug plaatst. In de toekomst zijn ze dan niet meer
ongeschonden te verwijderen. Is zo’n harde ondergrond onont
koombaar, dan adviseren we de tegels daarop aan te brengen met
een zuivere kalkmortel. Hierdoor is het altijd mogelijk ze tamelijk
ongeschonden van hun plaats te halen.
Een andere ongewenste aanpak is de historische tegels herplaat
sen met brede voegen. Oorspronkelijk werden er namelijk geen
voegen toegepast. De plavuizen lagen ‘koud’ tegen elkaar. Probeer
de vloer zo authentiek mogelijk te houden.

Baksteenvloeren

Keitjesvloer in boerderij Brummelhuis te Haaksbergen (Ov.). S. Technau 2008

Verzakking, breuk en lege plekken zijn de meest voorkomende
restauratieproblemen. Vaak zijn die snel op te lossen met kleine
ingrepen en door een aantal oude stenen bij te kopen. Lukt dit
niet, dan is herleggen van de vloer met deels nieuw materiaal de
enige optie. Let daarbij op het patroon waarin de stenen zijn
verwerkt: halfsteens- of visgraatverband of een andere patroon.
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Omgang met historische vloeren bij
herbestemming
Leemvloeren

Beschadigde plavuizenvloer in de kelder van boerderij De Bulderij te De Schiphorst (Dr.).
A.J. van der Wal, jaar onbekend

Hergebruik van een leemvloer is afhankelijk van de nieuwe func
tie, en van de wensen van de gebruiker. Het kan zijn dat de leem
vloer niet meer vlak is en onregelmatig met soms kuilen erin. Is hij
nog redelijk vlak en intact, dan kan de vloer gebruikt worden voor
bijvoorbeeld een timmerwerkplaats. Is hergebruik geen optie, dan
is het zaak een andere oplossing te zoeken om de vloer toch te
behouden.
Je kunt hem bijvoorbeeld afdekken met een andere vloer die
minder kwetsbaar is. Er zijn diverse voorbeelden van boerderijen
waarbij een stuk van de bestaande vloer in het zicht gehouden is.
Een deel van de lemen vloer afdekken met een glasplaat is in de
meeste gevallen niet aan te raden omdat er dan condensatie aan
de onderkant van de plaat optreedt waardoor je er niet doorheen
kunt kijken. Het kan alleen als er onder de glasplaat ventilatie is.

Mogelijkheid 1
In boerderij Den Ham uit Vleuten is vanaf de achtergevel een
strook van enkele meters lemen vloer over de volle breedte
behouden, compleet met stalinrichting. Hierdoor blijft een deel
van de oude structuur herkenbaar. Op de overgang van de oude en

Baksteenvloer in de stal bij Erve Boeijink te Winterswijk (Gld.).
A.J. van der Wal ca. 2000

Denk ook aan de manier waarop de stenen zijn gelegd, bijvoor
beeld plat of op hun kant.

Houten vloeren
De noodzaak voor herstel van een houten vloer is sterk afhankelijk
van de conditie van de vloer en de onderliggende balken.
Uitgangspunt bij restauratie is zo veel mogelijk origineel materiaal
te behouden. Als kleine delen slecht zijn, kunnen die vervangen
worden door nieuw materiaal van dezelfde houtsoort met een
zelfde profiel en aansluiting. Is er nog oud materiaal voorhanden
in een restauratiedepot, dan heeft dat de voorkeur. Als vloeren
door houtrot of aantasting zo slecht zijn dat de veiligheid in het
geding is, zal algehele vervanging noodzakelijk zijn, maar wel met
dezelfde detaillering.

De behouden vloer en stalinrichting in boerderij De Hoge Ham te Vleuten (Utr.).
J. Toebast 2011
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de nieuwe vloer is een glazen afscheiding geplaatst, waardoor het
nu klimatologisch aparte ruimten zijn. De lemen vloer staat hier in
verbinding met de buitenklimaat. Aan de vloer zijn verder geen
werkzaamheden verricht.

Mogelijkheid 2
Een heel andere oplossing om de lemen vloer te behouden,
is er een geïsoleerde houten vloer op aanbrengen.
Opbouw vloer:

Tekening van de doorsnede van een verhoogde houten vloer op een bestaande
leemvloer: een reversibele oplossing waarvan de opbouw kan zijn: 1. houten vloer;
2. Isolatie; 3. Opvullaag; 4. dampdichte laag; 5. Leemlaag; 6. Baksteen; 7. gestabiliseerde zandlaag. Tekening gemaakt door E. Beunk

Tekening van de doorsnede van de verhoogde vloer in boerderij te Zuidvelde (Dr.):
een minder reversibele oplossing waarvan de opbouw is: 1. afwerkcementvloer met
vloerverwarming; 2. Isolatie; 3. betonvloer met krimpwapening; 4. dampdichte laag;
5. Leemvloer; 6. Bestaande zandbodem. Tekening gemaakt door E. Beunk. Naar
tekening Bouwkunst Bureau ‘Huijs-Stijl’ Peizerpol (Peize) 2016

Mogelijkheid 3

Het beste moment om de lijnolie aan te brengen is bij mooi,
droog weer. Een ervaringsdeskundige schetst de volgende stap
pen: (1) Warm de vloer goed op. (2) Meng gekookte lijnolie van 40
graden met 15% terpentijn, breng deze met een dikke kwast aan
en laat intrekken. (3) Breng na enige tijd een tweede laag lijnolie
zonder terpentijn aan.
Bij nieuwe of gerecyclede leemvloeren is de procedure als volgt:
(1) Breng een 3 cm dikke afwerklaag aan, die bestaat uit een
mengsel van volledig gedroogde en opgewarmde kant-en-klare
stampleem, 6% gekookte lijnolie van 40 graden en 15% terpentijn.
(2) Stamp dit mengsel heel goed vast tot het er mooi uitziet en laat
het geheel goed drogen.

In Asserstraat 25 in het Drentsche Zuidvelde is een minder rever
sibele oplossing gekozen. Omdat de schuur dienst ging doen als
kantoor was het niet mogelijk de bestaande lemen vloer in het
zicht te behouden. Deze is eerst uitgevlakt met zand. Daarop is een
dampdichte folie aangebracht en vervolgens een gewapende
betonvloer gestort. Op de betonvloer zijn een vloerisolatieplaat en
een afwerkcementvloer met krimpwapening en vloerverwarming
aangebracht. Als afwerking is de vloer gevlinderd (wolkenpatroon).
Door de extra lagen kwam het vloerniveau 25 cm hoger te liggen.
Dat had allerlei gevolgen voor de aansluitingen met onder andere
de houten gebintstijlen en buiten- en binnendeuren. Afhankelijk
van de draagkracht van de ondergrond kan door het extra gewicht
van het vloerpakket de hele vloer wat nazakken.

Moderne oplossing voor hardere en stofvrije leemvloer
Om een bestaande leemvloer enigszins te verharden, kun je hem
behandelen met lijnolie. Dit maakt de vloer stofvrij en water
afstotend. In Duitsland is deze methode met succes toegepast,
zelfs bij scholen.

Overige vloeren
Voor andere vloeren geldt: kijk inventief naar wat gewenst wordt
en wat technisch haalbaar is. Soms kan een verandering van
functie van de ruimte al een (goedkope) oplossing zijn. Het uit
gangspunt is zo veel mogelijk van de bestaande vloeren te behou
den, te herstellen en in het zicht te houden.
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Keitjesvloer met jaartal in boerderij te Loo (Gld.). A.J. van der Wal, jaar onbekend

Baksteenvloer van de v.m. karnmolen in boerderij te Grijpskerk (Gr.). K. Roderburg
ca. 2010

Is behoud niet haalbaar, ga dan op zoek naar een reversibele
oplossing. Die geeft een toekomstige eigenaar de mogelijkheid
terug te gaan naar de oude situatie. Het is voor een volgende
gebruiker/eigenaar altijd fijn te weten wat er in het verleden is
uitgevoerd en veranderd in de boerderij. Hoe is de vloerverwar
ming aangebracht en hoe zijn de tegels verwerkt? Dit pleit ervoor
een ‘huisarchief’ bij te houden.
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