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De uitvoeringsrichtlijn Historisch parket beschrijft de voorbereidende en
uitvoerende werkzaamheden bij onderhoud en restauratie van historisch parket
en houten afwerkvloeren in monumenten.
Historisch parket en houten afwerkvloeren zijn onderdeel van een monumentaal
interieur. Het legpatroon en de houtsoort zijn vaak bepalend voor het gehele vertrek en
zeggen iets over het gebruik ervan.
De meest ideale houtsoorten voor deze vloeren zijn van hoge kwaliteit, hebben de
gewenste kleur en glans, zijn hard en slijtvast, en zijn niet of nauwelijks gevoelig voor
krimp of aantasting door insecten. Waardevolle vloeren kunnen ook geheel of gedeeltelijk
uit zachtere houtsoorten bestaan.
De vloer kan zwevend (los van de ondergrond in zand) of niet-zwevend gelegd zijn. De
niet-zwevende afwerkvloeren zijn vaak in de teer gelegd, gelijmd of genageld of
bevestigd in combinatie met verlijmen en nagelen.
Een parketteur of restaurator die aan de uitvoeringsrichtlijn Historisch parket voldoet,
moet de juiste kennis en expertise in huis hebben. De richtlijn stelt dan ook opleidingsen ervaringseisen. Hieronder is een aantal aandachtspunten op een rij gezet waar u als
eigenaar mee te maken kunt krijgen. De volledige tekst van de uitvoeringsrichtlijn is te
vinden op de website van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).
Voorbereiding
Allereerst moet duidelijk worden wat de staat van de parketvloer is. Ook moet de omvang van het
probleem worden onderzocht. Aan de hand daarvan kunnen beslissingen worden genomen over
behoud of (gedeeltelijke) vervanging. Er kan worden gekozen de vloer te conserveren, repareren
en in het uiterste geval te vernieuwen. Bij vernieuwen zijn er drie opties: kopiëren, imiteren en
verbeteren. (zie www.stichtingerm.nl/restauratieladder) Hierbij speelt niet alleen de conditie, maar
ook de cultuurhistorische waarde een rol. In dit stadium moet ook worden vastgesteld of het nodig is om

een vergunning aan te vragen.
Uitvoering
Beschermende maatregelen
Een bedrijf dat werkt volgens de uitvoeringsrichtlijn zorgt ervoor dat de parketvloer en
aansluitende delen goed beschermd zijn tegen beschadiging door steigers of wanneer de
vloer tijdens de werkzaamheden beloopbaar moet blijven.
Demonteren van parketdelen kan schade veroorzaken aan het materiaal en is alleen
toegestaan als er geen andere oplossing is.
Materiaalkeuze
In de uitvoeringsrichtlijn staan de opties beschreven voor de te kiezen houtsoorten, de
bijbehorende kwaliteitseisen en voor welke situatie deze houtsoorten geschikt zijn. Ook
vindt u informatie over andere relevante materialen zoals was, vernis, lijmen,
vulmiddelen en bevestigingsmaterialen.

Technieken en toepassingen
De uitvoeringsrichtlijn bevat veel aanwijzingen voor toe te passen houtsoorten, het
verwijderen en opnieuw aanbrengen van afwerkingsmiddelen (was, vernis etc), het
bestrijden van eventuele insecten en schimmels, het aanbrengen van isolerende
voorzieningen en de bevestigingstechnieken.

