DE
INTERIEUR
BIJBEL
Hét antwoord op al je vragen over eigentijdse materialen,
met pro’s en contra’s.

VOORWOORD
Beste lezer
Het belang van een kwalitatieve woonbeleving kan niet onderschat worden. Je woning is de
plek waar je rust vindt na een werkdag of -week, waar je gezinsleven zich grotendeels afspeelt
en waar je je oprecht thuis moet voelen om volmaakt gelukkig te zijn.
Die woonbeleving is maakbaar. Ze is geen vaststaand gegeven waar je je willoos bij moet
neerleggen. Je hebt zelf alle middelen voorhanden om ze te kneden tot ze perfect aansluit bij
je voorkeuren en behoeften. Maar weet je zelf welke jouw woondromen zijn en hoe je ze kunt
realiseren?
Als covid-19 iets bewerkstelligd heeft, dan is het bij velen een gevoel van ontevredenheid
met de eigen leefomgeving, zowel in huis als in een ruimer kader. Plots ontdekten we onze
buitenruimte – of het tekort daaraan – en draaiden tuinarchitecten, zwembadbouwers, terrasaannemers en producenten van tuinmeubelen overuren.
Het lijdt geen twijfel dat onze interieurs als volgende aan de beurt zijn. Meer thuis zijn en
werken betekent hogere eisen stellen aan onze woning. We willen meer licht, meer rust, meer
privacy… Thuiswerk dwingt ons misschien tot een andere indeling, studenten hebben meer
dan ooit nood aan een eigen stek in huis.
De interieurbijbel is al meer dan tien jaar een bron van inspiratie voor wie met zijn inrichting
aan de slag wil. Nergens vind je een praktischer, actueler en mooier geïllustreerd overzicht
van materialen en hun toepassingen. Deze editie – de zesde alweer – focust op inspiratie, met
honderden nieuwe beelden, vaak van projecten van Belgische (interieur)architecten. Als samenstellers zijn we ervan overtuigd dat dit boek ook jou op weg zet naar een mooiere, betere
en vooral leukere woonomgeving.

De samenstellers
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Parket bestaat uit één (vol massief parket) of meerdere lagen hout
(samengesteld parket) waarvan de bovenlaag of slijtlaag
minimaal 2,5 millimeter dik is.

Parketvloeren

Als de bovenlaag dunner is dan 2,5 millimeter, spreken we over fineerhout. Het is verkrijgbaar in verschillende
houtsoorten, zoals eik, beuk, esdoorn, kastanje en wengé.
De houtsoort bepaalt in grote mate de kwaliteit van de vloer.
Doordat iedere soort zijn specifieke structuur en kleur heeft,
zijn er oneindig veel keuzemogelijkheden.

dezelfde kwaliteit bieden als planken die in een atelier onder
gecontroleerde omstandigheden machinaal verwerkt en
verlijmd worden. Extra nadelen van de traditionele manier
van plaatsen zijn een zeer beperkte keuze uit afwerkingen
en kleuring en nagelgaatjes die doorgedreven en opgestopt
moeten worden.

Parketvloeren kunnen in een bepaald patroon gelegd worden,
zoals het visgraat-, dambord- of Hongaars motief, of worden
als planken naast elkaar gelegd. Als je kiest voor planken
van variabele breedtes, krijg je een natuurlijk en dynamisch
uitzicht. Planken van gelijke breedte geven een strakker
effect, en als je kiest voor erg brede planken (20 centimeter of
meer), geef je je interieur meer rust mee. Ook op het vlak van
lengtes zijn er meerdere mogelijkheden om een ruimte een
zeer karakteristiek uiterlijk te geven.
Het uitzicht van een parketvloer wordt ook mee bepaald
door de gekozen selectie van het hout. Hout is een levende
materie en geen twee planken zijn gelijk. Hoe meer onregelmatigheden, hoe natuurlijker en authentieker de look. Kies
je voor hout met minder knoesten, dan betaal je misschien
wat meer, maar je krijgt een strakker aanzicht.
Om tot een goed resultaat te komen moet de ondergrond
droog, geïsoleerd en stevig zijn. Het parket wordt gelijmd of
zwevend gelegd met tand en groef. Traditioneel plaatsen van
een lamel op onderparket op de bouwplaats gebeurt steeds
minder vaak. Deze manier van plaatsen kan namelijk nooit
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De kleuring gebeurt dus bij voorkeur ook in de fabriek en
niet ter plaatse, omdat het resultaat erg afhankelijk is van de
omstandigheden. Ook de afwerking laat je beter op voorhand
uitvoeren, vooral omdat dit een vuil en tijdrovend karwei
is op de bouwplaats en omdat machinale plaatsing van de
bescherming een betere kwaliteit oplevert. De manier van
afwerken bepaalt niet enkel het definitieve uitzicht van je
parket, maar ook hoe je het moet gaan onderhouden. Vernissen en oliën zijn de meest voor de hand liggende opties. Oliën
geeft het natuurlijkste aanzicht. Boenen is niet meer van deze
tijd omdat het erg intensief onderhoud vereist. Met de juiste
water- en vuilafstotende behandeling kun je parket ook in de
keuken en de badkamer leggen. Een dag na de plaatsing is
een parketvloer al beloopbaar.
Parket is warm en duurzaam en het is meestal geschikt voor
vloerverwarming, zeker in het geval van samengesteld parket.
Bepaalde houtsoorten zijn gevoelig voor vocht. Ruimtes waarin
aanzienlijke schommelingen van luchtvochtigheid en temperatuur voorkomen, vragen om een aangepaste houtsoort. Een
parketvloer is ook hygiënisch en antiallergeen.

De prijs van parket is afhankelijk van de houtsoort en de
manier van plaatsen. Samengesteld parket is doorgaans
minder duur, omdat de multiplexonderlaag goedkoper is
dan vol hout. Aangezien die onderlaag samengesteld is uit
hout van sneller groeiende bomen dan het hardhout van de
toplaag of van vol massief parket, is het in wezen ook duurzamer, en het materiaal is bovendien stabieler. In tegenstelling
tot fineerparket kun je samengesteld parket ook meerdere
keren schuren en dus vernieuwen. De dikkere toplaag laat dit
namelijk toe. Het mag dan ook niet verwonderen dat dit type
meer en meer de voorkeur krijgt op de andere soorten.
Andere elementen die bepalend zijn voor de prijs van parket
zijn de oppervlaktebewerkingen (borstelen, mechanisch
verouderen, een gezaagd oppervlak…), de hoeveelheid (gr/m2)
en het aantal lagen afwerkingsproduct dat toegepast werd en
ten slotte de complexiteit van de afwerking (handmatig verouderen, roken, schilderen, verouderde kanten…). Zomaar een
prijs plakken op parket is dus onbegonnen werk.

Parket moet je regelmatig stofzuigen of vegen. Gevernist
parket kun je enkele keren per jaar behandelen met een
polish; geolied parket moet je jaarlijks dweilen met een
speciale was. Verder kun je de afwerklaag na verloop van tijd
helemaal vernieuwen – daarvoor moet je wel eerst schuren.
Kleine krassen worden gemakkelijk weggeschuurd, terwijl
houtstukjes met grotere beschadigingen het best vervangen
kunnen worden door een vakman.

De prijs van parket
is afhankelijk van de
houtsoort en de manier van
plaatsen. Samengesteld
parket is doorgaans
minder duur, omdat
de multiplexonderlaag
goedkoper is dan vol hout.
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ruime keuze aan houtsoorten, patronen en
afwerkingsvormen
uitstraling
warm
duurzaam
antiallergeen
meestal geschikt voor vloerverwarming
gemakkelijk te herstellen

kan het best door vakmensen gelegd worden
gevoelig voor schommelingen in de
luchtvochtigheid
niet altijd vochtbestendig
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Door middel van een uniek verouderings- en kleuringsprocedé
kan nieuw hout op amper drie dagen tijd het uitzicht krijgen
van doorleefd hout.

Verouderde houten vloeren

Nieuw geproduceerde planken, afkomstig van niet-bedreigde Europese eiken, worden eerst met een machine op
een willekeurige manier lichtjes gedeukt en licht beschadigd. Het hout wordt vervolgens met een beits op waterbasis behandeld tot er subtiele tintgradaties ontstaan. Het
eindresultaat is een rustieke houten vloer die nauwelijks van
een ‘echte’ oude vloer te onderscheiden is.
Op het vlak van plaatsing heeft deze behandelingstechniek
tal van voordelen. Het is niet meer nodig de vloer na het
leggen te schuren. Er blijft wel een vakkundige plaatsing en
afwerking vereist, maar die is minder arbeidsintensief. Om
tot een goed resultaat te komen moet de ondergrond droog,
geïsoleerd en stevig zijn. De planken worden gelijmd, genageld of zwevend gelegd, net zoals parket. Na één dag is de
vloer al beloopbaar.
De kwaliteit van een plankenvloer is afhankelijk van de
gekozen houtsoort. Verouderd hout heeft de charme en
uitstraling van echt oud hout, en de stevigheid en duurzaamheid van nieuw hout. De vloer is hygiënisch, antiallergeen en warm. Hij geeft een harde, strakke indruk, maar is
tegelijk toch veerkrachtig.
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In tegenstelling tot oud hout biedt deze verouderde vloer een
ruimere keuze in kleur, dikte en patronen. Hij is echter niet
waterbestendig en zeer gevoelig voor temperatuurschommelingen.
Een verouderde houten vloer vraagt minder onderhoud dan
een gewone. Een wekelijkse schoonmaakbeurt met stofzuiger, borstel of zwabber volstaat. Om de een à twee jaar moet
de vloer grondig gereinigd worden. Hardnekkige vlekken
verwijder je met een licht bevochtigde doek. Vermijd steeds
het gebruik van veel water en bijtende producten. Het is ook
aanbevolen om viltjes onder meubelpoten aan te brengen
om krassen te vermijden.
Door het intensieve productie- en afwerkingsproces zijn
vloeren van verouderd hout redelijk duur. Onder bepaalde
voorwaarden zijn ze te combineren met vloerverwarming.

Verouderd hout heeft de
charme en uitstraling
van echt oud hout,
en de stevigheid en
duurzaamheid van nieuw
hout.
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oud parket met alle voordelen van nieuw hout
ruime keuze aan kleuren, dessins en diktes
warm
antiallergeen
onder bepaalde voorwaarden geschikt voor vloerverwarming
veerkrachtig
relatief onderhoudsvriendelijk

moet door professionelen worden gelegd
niet vochtbestendig
gevoelig voor schommelingen in de luchtvochtigheid
duur
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Bamboe is een kwalitatief alternatief voor ander houten parket.

Bamboeparketvloeren

Het is namelijk geen boom- maar een grassoort die
verhout en zeer snel groeit. Terwijl een eik gemiddeld pas na
een halve eeuw productieklaar is, is bamboe dat al na vier
tot zes jaar. De stengel groeit achteraf gewoon weer uit de
wortels. Er is dus geen gebrek aan bamboestruiken en -hout.
De eigenschappen van bamboe kunnen het best vergeleken worden met die van eik, alleen is bamboe nog harder en
wordt er met een minimale dikte een maximale stevigheid
verkregen. Bamboe heeft een herkenbare structuur dankzij
zijn karakteristieke knopen. Het is verkrijgbaar in planken en
in tegels. De kleur van bamboe beperkt zich tot wit (onbehandeld) of karamel (na een stoomdrukproces).

De prijs van
bamboeparket is
vergelijkbaar met die
van eiken parket.

De vloer is probleemloos zelf te leggen, maar toch is het aan
te raden een beroep te doen op een vakman. De legwijze en
afwerking van de vloer bepalen immers sterk het (akoestische) wooncomfort achteraf. De vakman weet het best hoe
je een vloer met een maximaal geluiddempend effect kunt
leggen. Bamboe kan zowel gelijmd of genageld als zwevend
gelegd worden, afhankelijk van de uitvoering. Daarna kan
de vloer geolied of gelakt (gevernist) worden, met telkens
een ander resultaat. Een geoliede vloer heeft een natuurlijk
uiterlijk, terwijl een gelakte vloer een glanzend effect heeft.
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