
 

De uitvoering gebeurt steeds volgens de regels der kunst en het goede vakmanschap. Deze adviezen zijn van algemene aard, 

gebaseerd op algemene ervaring en de geldende bouwvoorschriften, niet bindend en houden geen aansprakelijkheid in. De 

gebruiker dient steeds de toepasbaarheid na te gaan i.f.v. het specifieke project en blijft steeds verantwoordelijk voor de 

toepasbaarheid. 
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INFOFICHE K03: BEHANDELING VAN ALGEN                                                                                

EN MOSSEN OP KLEIKLINKERS 

Deze infofiche geeft een samenvatting weer van mogelijke oorzaken en behandelingen van algen en 

mossen en hoe de kleiklinkers te onderhouden om de groene aanslag te vermijden.   

Mogelijke oorzaken 

Algen en mossen hebben schaduw en vocht nodig om goed te groeien. Ze komen dan ook vooral voor 

op schaduwrijke, noord georiënteerde plaatsen en in een groene omgeving van planten, struiken en 

bomen. Mos groeit meestal samen met onkruid tussen de voegen, maar kunnen zich ook afzetten op de 

kleiklinkers.  

Behandeling 

We adviseren om bij elke behandeling een proef uit te voeren op enkele weinig of niet zichtbare 

klinkers om na te gaan of de textuur en eventuele bezanding niet wordt aangetast 

Wanneer algen en mossen voorkomen na een koude, donkere winterperiode kan u de zon en warmte 

even zijn werk laten doen. Algen en mossen kunnen niet tegen de zon en kunnen op een natuurlijke 

wijze verminderen of verdwijnen, tenzij er voortdurend schaduw invalt op de kleiklinkers.   

Er zijn ook producten op de markt om het mos te verwijderen. Voor een goed resultaat is het 

belangrijk om de gebruiksvoorschriften goed te volgen en het product lang genoeg te laten inwerken. 

We adviseren om steeds een proef uit te voeren op enkele weinig of niet-zichtbare stenen om na te 

gaan of de oppervlaktetextuur- en kleur van de stenen niet aangetast worden.  

Uit ervaring blijkt dat het vernevelen van een concentratie bleekwater (10% - 15%) over de 

klinkerbestrating, nadien afschuren en goed laten uitdrogen al heel efficiënt kan zijn. De meeste in  de 

handel verkrijgbare bleekwatersamenstellingen zijn reeds verdunde oplossingen.  Neem hierbij de 

nodige voorzorgsmaatregelen om de omliggende planten en materialen te beschermen.  

Ook een reiniging van de klinkers met de hogedrukreiniger is mogelijk. Vermijd het gebruik van een 

puntstraal en bewaar voldoende afstand.  Dit is meestal ook niet nodig om het mos, algen en onkruid te 

verwijderen. Na het reinigen wordt de voegvulling steeds opnieuw hersteld. Bij voorkeur raden wij 

splitzand (bv. porfier, basalt) fractie 1/2 mm aan.  

Onderhoud 

Om uw kleiklinkers blijvend mooi te houden, volstaat het om regelmatig (1 à 2 x per jaar) de 

voormelde behandeling met bleekwater uit te voeren en periodiek een extra invoegbeurt te voorzien. 

Hiertoe raden wij een goed gevulde drainerende voeg aan welke minder ruimte en voeding voor 

onkruid en mossen biedt. Voor het invoegen adviseren wij splitzand van porfier, basalt of een rijnzand. 

De optimale korrelafmeting voor voegzand bedraagt 1/2 mm. Indien een kleinere korrelafmeting 0/2 

gebruikt wordt, dan dient het gehalte fijne fractie (stof) beperkt te worden tot minder dan 10 % f ijne 

bestanddelen < 0.063 mm. 

Ook een periodieke reiniging met de hogedrukreiniger en de bijhorende invoegbeurt is mogelijk.  


