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DOE HET ZELF:

VLONDER LEGGEN

BOODSCHAPPENLIJST

‘T IS WEER TERRASJESWEER
Als de zon maar even schijnt in het prille voorjaar wilt u maar één ding: een terrasje 
pikken. In uw eigen tuin, met uw eigen vrienden. Telefoon in de vliegtuigmodus en 
 lekker samen genieten van het vrije buitenleven!

KLUSPROFESSOR #27 Moeilijkheidsgraad: 

Voor het maken van een vlonderterras van 300x400 cm heeft u nodig:
• 21x Vlonderplank 2,8 x 14,5 x 400 cm (Celfi x® verduurzaamd) 
  (uitgaande van 0,5 cm tussenruimte en 1 extra plank ter afwerking van het terras)
• 11x Regels/onderliggers 4,5 x 7 x 300 cm (Celfi x® verduurzaamd) 
  (uitgaande van leggen om de 40 cm)
• 462x Schroeven - bijvoorbeeld RVS vlonderschroeven 5 x 50 mm
  (uitgaande van 2 schroeven per plank/regel verbinding)
•  Antiworteldoek
•  Ondergrond: tegels, beton of stabilisatiezand

een vlonderterras van 300 x 400 cm
de meest gelegde maat is?

WIST U DAT...

ADVIES: Koop meer schroeven dan u nodig heeft.



VOORBEREIDING

KLUSPROFESSOR #27

Als u besluit een vlonder te plaatsen in uw tuin, moet u over de volgende zaken goed nadenken:
hoe groot wordt de vlonder, wat is de windrichting, stand van de zon en op welke tijdstippen schijnt 
de zon op de gekozen plek. Hierbij is het erg handig om een correct tuinontwerp op schaal te hebben, 
zodat er precies kan worden uitgewerkt waar de vlonder gelegd moet worden.

STAPPENPLAN
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VEEL PLEZIER MET UW TERRAS
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Plaatst u de vlonder op een ondergrond van 
zand, graaf indien nodig ca. 20 cm grond af. 
Vervolgens mag 10 cm weer bedekt worden 

met stabilisatiezand. De vlonder kan ook recht-
streeks op de bestrating gemonteerd worden.

Om het terras stabiliteit te geven is het aan te 
 raden om onder de liggers betontegels te  plaatsen. 

Zorg dat de tegels onderling hart-op-hart (h.o.h.) 
liggen. Stel de onderliggers in de breedte van de 
vlonderplank waterpas. Laat ze in de lengte van 
de vlonderplank afl open. Dit in  verband met de 

 afwatering van het terras. Houd een verloop aan 
van 1 cm per meter. Plaats de  liggers op ca. 40 cm 

van elkaar op de betontegels.

Als u wilt voorkomen dat er onkruid door de 
vlonder kan komen, is het advies om

anti-worteldoek te plaatsen. 

Leg de vlonderplanken op de regels met een 
tussen ruimte van 0,5 cm, zoals in onderstaande 

tekening is weergegeven. Schroef de vlonder-
planken vast met 2 schroeven per plank/

regel verbinding. Wanneer alle vlonderplanken 
 bevestigd zijn, kan de zijkant van het terras 

afgewerkt worden met een staande vlonderplank. 
Gebruik hiervoor 22 schroeven.

KLUSADVIES
• Om scheurvorming te voorkomen, is het 

advies de gaten voor te boren met een 
dunnere boor dan de dikte van schroeven. 

• Als u schroeven niet soepel in het hout krijgt, 
kunt u groene zeep gebruiken.

TIPS
• Harsvorming kan worden weggehaald met 

terpentine.
• Wanneer u uw tuinmeubelen regelmatig 

verplaatst of in de winter opbergt, ontstaat er 
minder snel kleurverschil. 

• Voor een andere uitstraling kunt u ook 
vlonderplanken van een andere houtsoort 
gebruiken, zoals hardhout of lariks/douglas.
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ONDERGROND

LIGGERS MONTEREN

ANTI-WORTELDOEK LEGGEN

VLONDERPLANKEN VASTZETTEN

Afmeting Aantal  Omschrijving  Onderdeel 
2,8 x 14,5 x 400 cm    21* Vlonderplank  A 
4,5 x 7 x 300 cm     11  Onderligger   B

*  Waarvan 1 plank ter afwerking van het terras wordt gebruikt. 

 tussenruimte 
0,5 cm

Tip: Om ervoor te zorgen dat het hout voldoende
ruimte heeft om te “werken” is het advies om de
planken ca. 1,5 cm vanaf de muur te plaatsen.
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