
 

Kluswijzer 

 

 

Zelf een harde vloer leggen 
 

Wilt u een andere vloerbedekking? Zachte vloerbedekking kunt u zelf leggen. Ook het 
leggen van een harde vloer, zoals parket, laminaat en kurk, is mogelijk.  

Goed Wonen wil u graag de ruimte geven om uw woonwensen te realiseren. Hier zijn 
wel spelregels aan verbonden. Voor sommige veranderingen hebt u schriftelijk 
toestemming van Goed Wonen nodig. Neem daarom voordat u met de werkzaamheden 
begint, altijd eerst contact op met Goed Wonen. Zo voorkomt u dat u na het klussen 
voor vervelende verrassingen komt te staan. 
 
Deze klusfolder biedt u handvatten en tips voor leggen van een harde vloer. Bovendien 
leest u hier welke voorwaarden Goed Wonen stelt aan harde vloeren.  
 

Voordat u aan de slag gaat 
 

Voor het leggen van harde vloerbedekking gelden een aantal regels. Harde vloeren kunnen 
namelijk geluidsoverlast veroorzaken. Breng daarom onder een harde vloerbedekking altijd 
een goede geluidsisolerende laag aan. Als ondervloer moet een laag thermovilt worden 
aangebracht. De geluidsisolerende laag onder de harde vloerbedekking moet 10 dcb zijn. De 
totale dikte van de vloer (inclusief de onderlaag) mag niet meer zijn dan 2 cm. Dit heeft te 
maken met de hoogte van de dorpels en het inkorten van deuren. Bij sommige woningen 
hangen de binnendeuren op de vloer. Deze moeten ingekort worden bij een harde vloer. 
Overleg hiervoor altijd van tevoren met Goed Wonen. 

 

 

 

 

 

 

Aan de slag 
 

Betonnen ondergrond 
Verwijder bij een betonnen ondergrond alle bobbels en vul de gaten met een egaliseercement 
(egaline). Laat dit goed uitharden en drogen. Om bij begane grondvloeren eventuele 
vochtproblemen te voorkomen, is het verstandig om eerst een thermofolie over de betonnen 
ondergrond aan te brengen. Trek deze folie tot achter de plint tegen de muur omhoog. Zo 
voorkomt u ook dat eventueel muurvocht het parket, laminaat of kurk aantast. Plak de naden 
van de folie af met vochtbestendig aluminium tape. Leg hier een (geluid)isolerend ondertapijt 
overheen, bijvoorbeeld stroken naaldvilt. 

Om geluidsoverlast te voorkomen moet u de vloer altijd vrijhouden van de wanden. U 
mag nooit in de (betonnen) ondervloer spijkeren, omdat er mogelijk leidingen zijn 
ingestort. Verder mag de vloer niet gelijmd worden, zodat hij eventueel gemakkelijk te 
verwijderen is. Let op! Als er, ondanks deze voorzorgsmaatregelen, toch gegronde 
(geluids)klachten zijn, moet u de vloer alsnog verwijderen.  
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Houten ondergrond 
Schroef de losliggende vloerdelen vast. Controleer of er geen spijkers of schroeven uitsteken 
en schaaf eventuele bobbels weg. Vlak een oneffen ondervloer uit met spaanplaten van 12 
millimeter dikte. Schroef deze platen met platte kopschroeven in een halfverband, of diagonaal 
vast. Houd tussen de platen onderling een ruimte van 5 millimeter, en tussen de platen en de 
wanden ongeveer 10 millimeter. Leg ook hier een (geluid)isolerend ondertapijt. Zorg ervoor 
dat u het kruipluik altijd vrij en toegankelijk houdt. 

 

 
Het leggen van de vloer 
In principe worden parket en laminaat op dezelfde wijze gelegd. Kurk lijmt u altijd op de 
ondervloer. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is dat parket, laminaat en kurk 48 
uur (in de verpakking) aan de luchtvochtigheid en de temperatuur van de ruimte moet 
aanpassen. Dit voorkomt grote krimp of uitzetting na het leggen. Gebruik de vloerdelen uit de 
verschillende pakken door elkaar voor een mooiere kleurstructuur. U kunt de vloerdelen het 
beste in de lengterichting van de kamer te leggen. Dit is eenvoudiger en de kamer lijkt 
hierdoor groter. Plaats tussen de vloerdelen en de wanden 1 centimeter dikke stelblokjes. Zo 
blijft er voldoende ruimte over om de vloerdelen te kunnen laten werken (krimpen en 
uitzetten). Naderhand verwijdert u deze blokjes. 

 

Begin in de hoek met de meeste lichtinval. Leg de eerste baan uit, met de groef naar de muur 
en zaag het laatste deel op maat. Doe dit ook met de tweede baan. Omdat de vloerdelen van 
elkaar verspringen, begint u telkens met het reststuk van de vorige baan, als dit tenminste 30 
centimeter of langer is. Na het leggen van twee proefbanen, kijkt u of de wand recht is. De 
proefbanen moeten hiervoor over de gehele lengte naadloos en dus recht op elkaar 
aansluiten. Pas dan lijmt u de twee banen met een beetje houtlijm aan elkaar. Sla de delen 
vast met een hamer en aanslagklosjes. Maak de vloer nu baan voor baan verder af. Hout 
zaagt u met een handzaag of een decoupeerzaag, kunststof met een ijzerzaag. Houd bij het 
zagen de kant waar u over gaat lopen boven. Dit geeft een mooiere zaagsnede. Werkt u met 
een decoupeerzaag, dan kunt u beter de beloopbare kant aan de onderzijde houden. Bij 
verwarmingsbuizen en dergelijke, zaagt u eerst ronde gaten. Zaag hierna het vloerdeel recht 
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door het hart van de gaten af. Schuif het vloerdeel aan en lijm het losse stuk vast vanaf de 
muurkant. 

 

De afwerking 
Verwijder de houten blokjes rondom en breng de plinten aan. Sommige plinten kunt u lijmen, 
andere worden bevestigd met clips. Veel vloerafwerkingen zijn al afgelakt en hoeven geen 
extra nabewerking meer. Zijn de vloerafwerkingen niet afgelakt, dan schuurt u de vloerdelen 
licht op voordat u minstens vier lagen vloerlak aanbrengt. Kurktegels lakt u af met minimaal 
drie lagen kurklak. Elke laag moet minimaal twee uur drogen. 

 

Onderhoud en verhuizen 
U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparaties aan de vloer. Als de vloer 
voor onderhoudswerk geheel of gedeeltelijk moet worden verwijderd, kunt u Goed Wonen niet 
aansprakelijk stellen voor schade aan de door u zelf aangebrachte vloerafwerking. U moet de 
vloerafwerking zelf verwijderen. De vloerafwerking kunt u bij verhuizen over laten nemen door 
de volgende huurder. Hiervoor heeft u minimaal 10% van de vloeroppervlakte in voorraad in 
verband met het vervangen van beschadigde of kapotte vloerdelen.  

 

Meer informatie 
Meer informatie over het klussen in uw woning vindt u de brochure Zelf Voorzieningen 
Aanbrengen. Hierin leest u welke aanpassingen u in en om uw woning mag doen, welke eisen 
en voorwaarden we stellen en of u in aanmerking komt voor een vergoeding.  
 

Hebt u nog vragen over deze klusfolder? Neem dan gerust contact op met onze medewerkers 
Klantzaken. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en 
op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (0492) 34 88 88.  


