
• waterbestendige inrichting badkamer

• marmoleum en linoleum

• tapijt met een lange levensduur

•  geluidsisolatie

• natuurlijke producten: hout, kurk en sisal

• vloer- en wandafwerking

• veel praktische tips waarmee u direct uw voordeel kunt doen
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Kiezen voor een milieu-
vriendelijke vloerbedekking

De meeste milieuwinst behaalt u door vloerbedekking
te kiezen die u lang kunt gebruiken. Een goede kwali-
teit vloerbedekking gaat tien tot enkele tientallen jaren
mee. Eerder vervangen is niet nodig.
Kwaliteitsvloerbedekking die niet aan mode onderhe-
vig is en kan meeverhuizen, is altijd een milieuvriende-
lijke en financieel voordelige keus.

Er is een ruime keus in harde en zachte vloerbedekking.
De milieubelasting van uiteenlopende materialen als
gebakken tegels en wol is niet met elkaar te vergelijken.
Er zijn wel een paar vuistregels te geven:
• Linoleum of marmoleum heeft een lagere milieu -

belasting dan vinyl of tapijt.
• De productie van natuurstenen tegels kost minder

energie dan die van keramische tegels.
• Hout met FSC-keurmerk of Keurhout-duurzaam-logo

is minder milieubelastend dan hout zonder keur-
merk. Kijk op www.fscnl.org

Zelf leggen of laten leggen
In bouwmarkten en winkels vindt u informatie over
het leggen van vloerbedekking. De meeste typen vloer-
bedekking zijn goed zelf te leggen. Zorg in ieder geval
voor een vlakke ondergrond.
Een houten vloer of parket kan na het leggen nog wer-
ken: het hout krimpt en zwelt onder invloed van de
vochtigheid van het hout. Hierdoor kunnen er kieren
ontstaan. Met een sterke, vlakke en voldoende droge
ondervloer is dit te voorkomen. Belangrijk is ook dat
de luchtvochtigheid in de woning bij het leggen tussen
de 50 en 70 procent is. Bij het aanbrengen van de hou-
ten vloer moet het hout goed gedroogd zijn (vocht -
gehalte ongeveer 8 procent).
Natuursteen en marmoleum leggen is werk voor de
gevorderde klusser of vakman.

Een ondervloer egaliseert
ongelijkheden in de
ondergrond, verhoogt de
levensduur van de vloer-
bedekking en vergroot de
warmte- en geluidsisola-
tie. U kunt zelf een
ondervloer leggen van
plaatmateriaal, bijvoor-
beeld (zacht)board,
spaanplaat, MDF-plaat
of triplex. Deze platen
hebben een relatief
geringe milieubelasting.
Ondertapijt van latex,
vilt of kunstfoam ver-
hoogt het comfort en de
warmte-isolatie van
tapijt. Latex heeft vanuit
milieuoogpunt de voor-
keur.

ONDERVLOER
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Soorten vloerbedekking
Vloerbedekking is er in veel verschillende materialen
en nog meer uitvoeringen. U kunt kiezen uit natuurlij-
ke materialen als steen, hout, kurk en sisal, en uit
materialen van kunststof, bijvoorbeeld laminaat en
vinyl vloerbedekking (zeil).

Steen
Stenen vloeren zijn gemakkelijk schoon te maken, iso-
lerend voor geluiden van buitenaf, en geschikt voor
vloerverwarming. Bovendien gaat een stenen vloer
tientallen jaren mee. Nadeel: deze vloer is niet te ver-
huizen.
U kunt bij de keus tussen natuursteen, gebakken
tegels en siergrind rekening houden met het volgende:
• De winning van een natuursteen kost weinig ener-

gie, maar kan het landschap beschadigen.
• Het bakken van tegels kost heel veel energie. In het

glazuur kunnen milieu-onvriendelijke stoffen zit-
ten, zoals zware metalen.

• Siergrind is een mengeling van (rivier)grind, 
natuursteen, kwarts, gekleurd glas en perspex of
aluminiumsnippers, gebonden met epoxyhars. De
productie kost energie. Andere milieu-effecten zijn
niet bekend.

Hout
Hout is een hernieuwbaar en natuur-
lijk materiaal. Vloerdelen en parket met
FSC-keurmerk of Keurhout-duurzaam-logo
verdienen de voorkeur. Kies anders voor
Europees hout. Ook tweedehands houten vloerdelen
zijn een milieuvriendelijke keuzemogelijkheid.
Aandachtspunten:
• Afhankelijk van de houtsoort gaat 

een planken vloer 10 tot 30 jaar mee.
• Massief parket gaat ongeveer 20 jaar mee.
• Lamelparket is gemaakt van laagjes verlijmd hout

en gaat 10 tot 15 jaar mee.

Zwevend gelegde vloeren
van hout, kurk of lami-
naat hebben als voor-
deel dat u ze kunt ver-
huizen of later in een
ander vertrek opnieuw
kunt gebruiken.

TIP

Steen, linoleum en vinyl
vloerbedekking kunt u
prima combineren met
vloerverwarming. Wilt u
toch tapijt? Neem dan
tapijt met het PIT-sym-
bool voor vloerverwar-
ming. PIT is overigens
geen milieukeurmerk.

TIP
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Hout moet met lak, was of olie worden afgewerkt. Kies
een watergedragen acrylaatlak, of een oplosmiddelvrije
vloerolie. Ook bijenwas is een oplosmiddelvrije keus.
Een gelakte vloer moet u bij kale plekken in zijn geheel
schuren en opnieuw lakken. Een vloer die is behandeld
met olie of was, is plaatselijk bij te werken.

Kurk
Kurk is een milieuvriendelijk, warmte- en geluidsisole-
rend materiaal, dat weinig onderhoud vergt. Als vloer-
bedekking is het in de handel als parket en als lami-
naat. Kurkparket bestaat uit geperst kurk met een lak-
laag, en gaat zo'n 20 jaar mee. De productie kost wei-
nig energie. Kurklaminaat bestaat uit MDF-plaat met
een laag kurk, voorzien van een slijtlaag (vaak) van
vinyl. De vinyllaag bevat PVC. Een kurklaminaatvloer
is niet te repareren en gaat maximaal 15 jaar mee.

Laminaat
Laminaat lijkt op parket, maar is het niet. Laminaat
bestaat uit spaanplaat of MDF-plaat. Hierop zit een
kunststof toplaag (meestal PVC), die bestaat uit een
aantal lagen papier, versterkt met hars, een decorlaag
en een slijtlaag van PVC. De productie kost veel ener-
gie. PVC geeft in de afvalfase milieuproblemen.
Laminaat isoleert wel warmte, maar geen geluid. De
levensduur is maximaal 10 jaar.

Linoleum en marmoleum
Linoleum en marmoleum zijn twee namen voor het-
zelfde materiaal. Marmoleum is gemarmerd, linoleum
is effen. Deze vloerbedekking is voornamelijk gemaakt
van natuurlijke grondstoffen, zoals gemalen kurk of
hout, lijnolie en kalksteen. 
Linoleum heeft een lagere milieubelasting dan vinyl
vloerbedekking en wollen of polyamide tapijten. Het is
verkrijgbaar met de keurmerken van Milieukeur
(www.milieukeur.nl) en De Zwaan
(www.svanen.nu/eng/ of www.ecolabel.no). 
Linoleum of marmoleum is warmte- en geluids -
isolerend, en heeft een levensduur van zo'n 25 jaar.
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Sommige gemeenten
hebben een aparte inza-
melingsplaats voor
tapijt. Vanaf deze plaats
gaan de tapijtresten
naar een speciale afval-
verwerker, die ze recy-
clet. Stenen en tegels
kunnen bij het bouw- en
sloopafval.

TAPIJT INZAMELEN

Laat houten vloerdelen
minstens twee weken en
bij een temperatuur van
20 graden Celsius accli-
matiseren in de ruimte
waarin u ze gaat leggen.

TIP



Vinyl vloerbedekking (zeil)
Vinyl is een kunststof die PVC bevat. Dit levert in de
afvalfase veel milieubelasting op. Vinyl vloerbedekking
is warmte-isolerend. De levensduur is maximaal 10
jaar. Een goede kwaliteit gaat soms langer mee.

Tapijt 
Vanuit milieuoogpunt is er geen aanbeveling te geven
voor tapijt van polyamide of polypropyleen, wol of
katoen.
Aandachtspunten:
• De productie van polyamide of polypropyleen tapijt

kost veel energie.
• Wol heeft via de mest van schapen invloed op het

broeikaseffect, en voor de bestrijding van parasieten
in de schapenvacht worden pesticiden gebruikt.

• Bij de teelt van katoen worden grote hoeveelheden
bestrijdingsmiddelen ingezet.

Tapijt kan verder chemicaliën bevatten, zoals brand-
vertragers en anti-motmiddelen. In tapijten met het
GuT-label zijn motwerende middelen toegestaan in
concentraties die geen negatieve effecten hebben op de
gezondheid. Maak het tapijt wekelijks
schoon en zorg voor voldoende ventila-
tie. De levensduur van tapijt is afhanke-
lijk van het materiaal en de kwaliteit.

Matten
Matten van jute, zeegras, kokos, hennep en sisal heb-
ben de laagste milieubelasting. Vloerbedekking van
natuurlijke materialen als kokos en sisal kan wel resten
bestrijdingsmiddelen bevatten.
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Tapijt isoleert en dit
scheelt jaarlijks 0,24 tot
0,4 kuub gas per vier-
kante meter. U kunt het
gebruiken als aanvulling
op vloerisolatie, maar
niet als vervanger.

TAPIJT ISOLEERT

In kleine ruimtes is het lij-
men van vloerbedekking
niet altijd nodig. Niet-
vastgelijmde vloerbedek-
king is te verhuizen. U
kunt ook speciale ver-
huislijm gebruiken: zoge-
noemde niet-uithardende
contactlijm. Lijm zonder
vluchtige organische stof-
fen heeft de voorkeur.
Parket en houten vloerde-
len zonder messing en
groef kunt u op de
(onder)vloer lijmen. Met
messing en groef kunnen
de vloerdelen zwevend
worden gelegd, dus niet
verlijmd met de onder-
laag. Ook kurkparket met
messing en groef en hou-
ten planken kunt u zwe-
vend leggen.

WEL OF NIET LI JMEN?



Muren afwerken
Muren kunt u behangen of betegelen. Afwerken met
pleisterwerk kan ook, of met plaatmateriaal dat u
eventueel schildert.

Behang
Een muur behangen is milieuvriendelijker dan pleiste-
ren, omdat het minder materiaal vergt. Met name gere-
cycled papierbehang is minder milieubelastend dan
vinylbehang. En vinylbehang is minder makkelijk
afbreekbaar. Vinyl behang is bruikbaar in vochtige
ruimtes. Gebruik het echter niet als de muren zelf
vochtig zijn, want die worden erdoor afgesloten en
hierdoor ontstaan vochtproblemen onder het behang.
Behangselplak dat u met water aanmaakt, heeft de
voorkeur boven kant-en-klare vloeibare lijm. Dit laat-
ste kan vluchtige organische stoffen bevatten.

Tegels
De wanden van badkamer en toilet kunt u het beste
betegelen. Op een stenen, niet-werkende ondergrond
kunt u de tegels bevestigen met poederlijm op cement-
basis of mortel. Dit bevat geen schadelijke oplosmid-
delen. Plaatmateriaal of een wand met wandverwar-
ming zal gaan werken. Gebruik voor de tegels in dit
geval pastalijm van acrylaatdispersie.
Vloertegels kunt u op een niet-werkende ondergrond
bevestigen met behulp van een mortel of poederlijm
op cementbasis. Op een werkende vloer, bijvoorbeeld
met vloerverwarming, is het gebruik van pastalijm van
acrylaatdispersie aan te raden.

Pleisterwerk
Voor pleisterwerk kunt u het beste rogips gebruiken,
een afvalproduct van elektriciteitscentrales. Een laag
van 1 mm is voldoende. Gipssoorten als fosforgips,
nitrogips, of fosforzuurgips bevatten veel radon. Een te
hoog radongehalte in huis is ongezond. Voor een kalk-
zandstenen binnenwand is kalkmortel het beste. Breng
een laag van 2 mm aan. Cellenbetonblokken maakt u
behangklaar met rogipsmortel.

Voor het afwerken en
herstellen van beschadi-
gingen in pleisterwerk
zijn vulmiddelen zonder
organische oplosmidde-
len de beste keus.
Behandel een verse
steenachtige onder-
grond (pleisterwerk,
gipsplaten zonder kar -
tonafwerking) eerst met
een voorstrijkmiddel.
Vraag in de doe-het-zelf-
zaak om een oplosmid-
delarme soort.

TIP
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Plaatmateriaal
Plaatmateriaal is er in vele soorten en maten.
Afhankelijk van de toepassing kunt u kiezen uit de vol-
gende materialen:
• Triplex en multiplex. Eerste keus in een droge ruim-

te is plaatmateriaal met FSC-keurmerk. Tweede
keus zijn platen van Europees hout.

• Hardboard. Sommige hardboardsoorten zijn goed
bestand tegen vocht en zijn in natte ruimten toe-
pasbaar.

• Cementgebonden plaatmateriaal is schimmel- en
vochtbestendig, heeft een hoge warmte- en geluids -
isolatiewaarde en is brandvertragend. Het wordt
vooral buiten gebruikt, en in vochtige ruimtes.

• Gipsplaten worden gemaakt van natuurgips of
rogips. Rogips belast het milieu minder dan natuur-
gips. Natuurgips wordt gewonnen in mijnen, en dit
kan het landschap aantasten.

• Spaanplaat. Gerecycled materiaal en komo.
Heeft u bij het lezen van
deze kluswijzer vragen, of
wilt u meer informatie?
Bel de Milieu Centraal
Informatielijn 0900-1719
(€0,15 per minuut) of
surf naar 
www.milieucentraal.nl

MILIEU CENTRAAL

Uit spaanplaat, triplex
en MDF-plaat kan for-
maldehydegas vrijko-
men. Dit kan irritatie
aan ogen en luchtwegen
veroorzaken.
Plaatmateriaal met
KOMO-keur of met een
'U' van Überwacht geeft
weinig formaldehyde af.
Ook hardboard heeft
een lage formaldehyde-
afgifte en bij gipsplaten
en cementgebonden pla-
ten is de afgifte verwaar-
loosbaar.

FORMALDEHYDEGAS
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Pleister, mortel, behangplaksel, resten vulmiddel en ver-
gelijkbaar afval hoeft u niet gescheiden in te leveren.
Deze resten kunnen bij het gewone afval. Als u veel
bouw- en sloopafval heeft, informeer dan bij de gemeente
naar de mogelijkheden om dit gescheiden in te leveren.

AFVAL



Grijp een verbouwing aan om uw woning
energiezuiniger te maken 
Door goed te isoleren en gebruik te maken
van energiezuinige installaties kunt u uw
energieverbruik fors verlagen. 
Zorg dat het resultaat van een verbouwing
een lange levensduur heeft 
Houd daarom bij het ontwerpen van een
verbouwing rekening met het toekomstig
gebruik van uw woning, bijvoorbeeld door
veranderingen in de gezinssamenstelling. 
Pas waterbesparende voorzieningen toe
Als oude kranen, douchekop en stortbak
worden  vervangen door moderne water -
sparende varianten, kan het waterverbruik
gemiddeld met 30 % dalen. 
Voorkom verspilling van bouwmaterialen
Bereken vooraf zorgvuldig hoeveel materiaal
u werkelijk nodig heeft.  
Gun gebruikte bouwmaterialen een 
tweede leven
Door zorgvuldig te slopen kunnen 
materi alen worden hergebruikt. 

Ga zorgvuldig om met afval 
Bouw- en sloopafval bestaan vaak uit diverse
afvalstoffen: hout, kunststof, steen, keramiek
(dakpannen,  bakstenen), beton, zand, metaal
en chemisch afval.

Colofon
Concept en samenstelling: Roodbont Wonen, Zutphen.
Teksten: Milieu Centraal.
Fotografie: Heijdens Karwei, Amsterdam.
Illustraties: www.flip.nl.
Vormgeving: Abel Communicatie, Doetinchem.

Roodbont Uitgeverij, Postbus 4103, 7200 BC Zutphen.
Telefoon: (0575) 54 56 88. Telefax: (0575) 54 69 90. 
E-mail: info@roodbont.nl. Internet: www.roodbont.nl

Deze Kluswijzer is gemaakt in samenwerking met de
Milieudienst West-Holland.

Milieucommunicatie Holland Rijnland

Deze kluswijzer wordt u aangeboden door
Milieucommunicatie Holland Rijnland, 
een samenwerking tussen de gemeenten
Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noord -
wijkerhout, Oegstgeest, Rijn woude,
Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude 
en de Milieudienst West-Holland. 
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ALGEMENE TIPS VOOR DUURZAAM KLUSSEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en redactie hebben de inhoud van deze uitgave met grote zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld.
Uitgever en redactie aanvaarden evenwel geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd
zijn op bedoelde informatie.

Meer informatie?
Voor meer informatie en bestellingen kunt u contact
opnemen met de Milieudienst West-Holland via
(071) 408 36 00 of info@mdwh.nl.

(c) Roodbont Wonen, 2007
www.roodbont.nl


	kluswijzer_inrichting07.pdf
	kluswijzer_inrichting07achter.pdf



