
Waar moet je rekening mee houden als je op zoek 
bent naar een houten vloer? “Er zijn heel wat stap-

pen die wij doorlopen met onze klanten om tot de juiste 

keuze te komen. Van de gezinssituatie en oppervlakte 

tot de stijl van de woning en de rest van het interieur. 

We zijn heel visueel ingesteld en vragen daarom altijd of 

klanten naar onze showroom komen om de vloer in het 

echt te zien. Daar lichten we allerlei soorten vloeren uit, 

van hout en laminaat tot tapijt en pvc-vloeren.”

Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen? “Wij combineren 

eeuwenoud ambacht met nieuwe technieken. Tegen-

woordig voorzien wij de meeste nieuwe, houten vloeren 

van een machinale voorbehandeling, waardoor de vloer 

meteen in de juiste kleur en afwerking staat. Dat hoeft 

dus niet meer ter plaatse te gebeuren. Hierdoor wijkt de 

kleur nooit meer af en is de kleur echt in het hout getrok-

ken en meerdere keren uitgehard. Geen onaangename 

verrassingen dus.” 

Een houten vloer voelt zich thuis in verschillende in-
terieurstijlen. Is dit project hier een goed voorbeeld 
van?  “Ja, dit een klassieke jaren 30-woning die is opge-

knapt, maar nog veel authentieke details bevat. De ba-

lans tussen klassiek en eigentijds had ook invloed op de 

keuze van de vloeren. Dat zie je goed terug op de gang, 

waar een glazen plaat is verwerkt in de houten visgraat-

vloer. Er ligt een modernere visgraatvloer met bredere 

planken, maar wel in een klassieke kleurstelling.”

Wat kun je vertellen over de afwerking van deze vloer? 
“De vloer is gerookt, waardoor er subtiele kleurverschillen 

ontstaan van plank tot plank. Vervolgens is de plank afge-

werkt met een klein beetje witpigment. Zo creëren we een 

mooie geleefde vloer, in dit geval zonder knoesten en put-

jes. Op de bovenverdieping van dit huis vind je dezelfde 

kleurstelling, namelijk Paris uit de collectie Urbanwood, 

maar dan in grotere planken in plaats van visgraat. In prin-

cipe dezelfde vloer, maar met een hele andere uitstraling.”

ADAM BAIG 
Martijn de Wit Vloeren
Martijndewitvloeren.nl

Een houten vloer is een van de meest tijdloze vloeren. 
Het natuurlijke materiaal brengt warmte in huis en gaat 
jarenlang mee. Maar hoe kies je tussen alle patronen, 
kleuren en afwerkingen? Adam Baig van Martijn de Wit 
Vloeren licht een project uit en geeft tips.
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