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VAKINFORMATIE Laminaat leggen 
 
Laminaat leggen is een klusje waar wat handigheid voor nodig is. Met een basishandigheid en 
basiskennis van de gereedschappen en het materiaal moet het lukken. Neem de tijd om het laminaat 
te leggen en hou ook voorbereidingstijd in de gaten, juist bij deze klus. In deze ‘vakinformatie’ wat tips 
en tricks over het leggen van laminaat.  

 
Gereedschap en materialen 
 

 Passtukjes, ondervloer, laminaat (koop 5-10% meer dan gemeten ruimte) 
 Decoupeerzaag of een afkortzaagmachine of een laminaatknipper 
 Haak, afbreekmesje en potlood 
 Evt. schrob voor het op hoogte zagen aan de onderzijde van een deurpost 
 Boormachine en speedboor (2 of 3 cm groter dan een CV/waterleiding pijp ed.) 
 Evt. Zwaaihaak en profielmeter 
 Hamer, slaghoutje en evt. aanslagijzer (om laatste stukjes laminaat in te slaan) 
 Evt. Plintenknipper (werkt erg handig, maar kan evt. ook met een zaagje) 
 Houtlijm liefst D3 (om de passtukjes om een CV/waterleidingpijp te verlijmen) 

 
 
Voorbereiding 
 

 Meet het oppervlak van de ruimte exact op (bijv. 29,5 m2) 

 Deel het oppervlak door het laminaatpakket oppervlak per pak (bijv 2,15m2) 

 Neem 5-10% marge. Hoe meer hoeken en afgeschuinde kanten, hoe meer marge. 

Dus 29,5/2,15=13,7 pakken + 10% = 15 pakken 

 Laat de laminaatpakketten op elkaar voor 48 uur in de te leggen ruimte liggen. 

Dus nog niets uit de verpakking halen. De luchtvochtigheid moet 50-65% zijn. 

 Kies de ondervloer. Hout = dampremmend en geluidsisolerend,  

Beton = geluidsisolerend 

 Veel laminaat kan op vloerverwarming met water (max. 27oC), maar ook op 

elektrisch verwarmde vloeren. 

 Meet de ruimte onder de deurposten op. Zaag de deurposten onder eventueel de 

dikte van het laminaat = ondervloer af.  Laminaat door laten lopen onder een 

deurpost geeft een fraai resultaat.  

 Haal deuren tijdelijk uit de scharnieren en zet ze in een andere ruimte. Zo werkt u 

prettig. 

 
Aan de slag 
 

 Meng de pakken laminaat eventueel door elkaar. Hiermee voorkomt u 

kleurverschillen. Laminaat is doorgaans erg kleurvast, en is dit dus meestal niet 

nodig. 

 Leg de ondervloer neer. Laat de ondervloer ongeveer 5 cm langs de wand omhoog 

komen. 

 Begin links van de lange wand. Liefst aan de kant waar de zon binnen komt. 

 Bepaal of u wildverband of halfsteens verband (hierbij ongeveer 15% extra 

laminaat nodig) wilt leggen. Wildverband is wat drukker, maar geeft een los 

karakter. Halfsteens is wat strakker, maar minder speels. 

 Leg iedere 40cm klosjes hout/plastic tegen de muur van ong 10mm (laminaat) of 

15 mm (massief parket) dik. 

 De klosjes zijn nodig de vloer te richten (aan de muur gelijk te stellen). 

 Leg het eerste deel met de groef (dus niet de messing) tegen de klosjes/muur. 
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 Daarna klikt u de volgende delen aan elkaar. Houdt daarbij beide delen onder een 

hoek van 45o en begin met de korte rand (stuiknaad). Er mag absoluut geen 

spleet tussen de beide delen zijn. 

 Het laatste deel van de eerste rij zaagt u op maat. Leg daartoe een deel op zijn 

kop, met nog steeds de groef aan de muurzijde en teken de lengte af. Vergeet 

niet een klosje tussen het laminaat en de muur te houden bij het opmeten. 

 Zaag het deel af met de decoupeer of afkortzaag. Of gebruik de laminaatknipper 

(minder stof). 

 Leg bij wildverband het deel wat u overhoudt, weer aan het begin van de 

volgende rij. De delen laminaat tussen twee stuiknaden mag niet kleiner zijn dan 

ongeveer 3x de breedte van het laminaat (bijv. 30 cm). Anders kan de messing 

breken als u over het laminaat loopt. 

 Bij halfsteensverband begint u met een half laminaatdeel, daarna weer heel, enz. 

 U gaat door tot het eind van de ruimte. Dan houdt u in veel gevallen nog een kier 

over waar net geen laminaat deel kan liggen. Meet deze ruimte (vergeet klosjes 

niet) op en teken af op een nieuw stuk laminaat. Deze zaagt u nu op maat zo dat 

u het groef deel overhoudt. Plaats deze delen als laatste.  

 Komt u verwarmings- of andere buizen tegen? Meet deze op en boor gaten in het 

laminaat die 20 mm groter zijn dan de gemeten waarde. Een pijp van 20mm 

diameter boort u dus met een 40 mm speedboor. Zaag nu halverwege  de gaten 

een stuk uit het laminaat zodat u deze twee delen om de pijp heen kunt leggen. 

Lijm deze twee delen vast met D3 houtlijm. 

 Snij met een breekmesje het overtollige ondervloer af op de hoogte van het 

laminaat. 

 Ten slotte kunt u de plinten langs de randen leggen. Dit gaat heel makkelijk met 

een plintenknipper maar kan ook met een zaag. Leg de plinten in verstek (dus 

knippen/zagen onder een hoek van 45o) dat geeft het fraaiste resultaat. Zo houdt 

u de ronding van de plinten fraai doorlopend. 

 Overgangen naar andere ruimten kunt u op maat zagen/boren of plakken met 

overgangstrips. 

 Nijhof heeft alle bovengenoemde materialen, gereedschappen en dergelijke ruim 

op voorraad. 

 
Meer leren over de laminaatleggen? Neem contact op met BeQwaam. Of volg de 

workshop laminaatleggen voor alle details. 

Nijhof Bouw en Woonwarenhuis bracht u deze tips in samenwerking met BeQwaam 

Baarn. 

 

  
Vakworkshops 

www.beqwaam.nl  Minervaweg 1b  3741 GR Baarn Tel:  035 543 542 9 

 
Workshops: lassen, elektra, klussen, stofferen, meubelmaken, frezen, freestafels bouwen 

Diverse specials voor onderwijzers. Bedrijfsuitjuitjes. 
 

http://www.beqwaam.nl/

