
  

 

 

 

 

 

 

INSTALLATIEGIDS TERRASPARKETS 

Sunset 

 

 

Ondergrond: 
 

De ondergrond moet over voldoende draagkracht beschikken. Het is niet aangeraden terrasvoeten 

rechtstreeks op een aarde ondergrond te plaatsen. Deze zouden met tijd kunnen verzakken. Indien u toch 

verkiest op een aarde ondergrond te werken, raden wij aan een worteldoek te plaatsen en dallen te leggen 

waar later de terrasdragers op geplaatst zullen worden. Dit om verzakking van de terrasdragers te 

voorkomen.  

 

Een ideale ondergrond is stabiel zoals betond, tegel,… (=een vlakke verharde ondergrond). 

 

Voorbereiding: 
 

Bepaal op welk niveau het afgewerkte terras moet komen = N0. Dit zal veelal het niveau zijn van de dorpel 

waarop het terras zal aansluiten.  

 

Bepaal hierna de te overbruggen hoogte en de maximale hoogteverschillen. Dit doe je het best door het 

terras af te wandelen en te zoeken naar het hoogste en laagste punt tegenover N0. Dit kan op verschillende 

manieren: 

• met behulp van kruislijn laser en stokmeter; 

• met behulp van automatische roterende niveau laser; 

• met behulp van pasdarm. 

 

Afhankelijk van uw beschikbare opbouwhoogte kan u werken met een enkele onder structuur of, bij 

voorkeur, een dubbele laag onder structuur. Wij geven altijd de voorkeur aan een dubbele onder structuur 

omwille van de stabiliteit van het terras.  

 

Hieronder gaan we verder met de dubbele onder structuur. (De werkwijze van de enkele onderstructuur is 

identiek maar dan met één onderligger ipv twee) 

 

Technische informatie  

Onderligger (om onder structuur te maken) = 58 mm (breedte) x 38 mm (hoogte) 

Terrasplanken = 21 mm dik.  

 

Wanneer we dus uitgaan van een dubbele onder structuur hebben we een totaal materiaalbreedte van 97 

mm (38 mm + 38 mm + 21 mm). 

 

Bij een enkele onder structuur is dit 59 mm (38 mm + 21 mm). 

 

 

 

 

 



 

 

Terrasdragers: 
 

De terrasdragers hebben een hoogtebereik van 3 tot 5 cm.  

 

De minimale opbouwhoogte wat nodig is voor een terras met dubbele onder structuur: 

97 + 30 mm = 127 mm   

 

(De minimale opbouwhoogte wat nodig is voor een terras met enkele onder structuur: 

59mm + 30 mm = 89 mm) 

 

Bepalen ‘aantal’ terras dragers: 

Er worden minimum 5 terrasdragers / m² geplaatst. Er wordt wel aangeraden extra terrasdragers te 

voorzien om de boorden goed te ondersteunen. Daarnaast moet rondom het terras aan de uiteinden om de 

40 cm een terrasvoet geplaatst worden zodat het geheel stabiel blijft.  

 

Aantal onderliggers dubbele onder structuur 

We zullen dus werken met 2 lagen onderliggers. De eerste laag raden wij aan om te plaatsen met een hart op 

hart afstand van maximaal 60cm. Nadien komt hierop de tweede laag onderliggers welke we om de 40 cm 

hart op hard zullen plaatsen. We hebben dus (1/0.4 + 1/0.6) 4.2 lm onderliggers / m² nodig.  

 

 

Terras plaatsen: 

 
1) Teken de randen van het terras af. 

2) Start met de eerste rij onderliggers af te korten en stel ze uit in dezelfde richting zoals je de 

terrasplanken wenst te plaatsen. Plaats de onderliggers op maximaal 60 cm hart op hart en 

evenwijdig aan elkaar. Doe dit over de volledige oppervlakte. 

3) Zaag de tweede laag onderliggers op maat. Schroef vervolgens de eerste en laatste rij onderliggers 

vast, haaks op de eerste laag onderliggers. Nu liggen alle onderliggers vast tov elkaar. Dit zal het 

verder uitregelen makkelijker maken.  

4) Begin nu met het uitzetten van de terrasdragers. In eerste instantie zullen we zo weinig mogelijk 

terrasdragers plaatsen om de onderliggers op hoogte uit te regelen. (+- 3 dragers per onderligger). 

Plaats de terrasvoet onder de onderste onderliggers en regel deze uit door er aan te draaien. Meet 

telkens de hoogte van de bovenste onderligger tegenover N0. Deze hoogte moet gelijk zijn aan (38 + 

21) 59mm. De hoogte kan opnieuw gemeten worden met (kruislijn)laser. Doe dit tot alle onderste 

onderliggers ondersteunt zijn met minimum 3 dragers en deze allemaal op een hoogte liggen van N0 

– 59 mm. 

5) Zaag nu de rest van de 2e laag onderliggers op maat en schroef deze vast op de eerste laag met een 

hart op hart afstand van 40 cm tot het volledige rooster gemaakt is.  

6) Plaats nu de resterende terrasdragers om de 40cm. Draai deze aan tot ze de onderliggers juist 

raken/ondersteunen.  

7) Nu heb je een vlakke, stabiele en dubbele roostering. Als controle kan je over het rooster lopen om 

de stabiliteit te testen. Indien deze niet stabiel genoeg is, regel de terrasdragers dan wat bij. 

8) Begin nu de terrasplanken te leggen. Bekijk op voorhand hoe je in de breedte zal uitkomen en zaag 

eventueel de eerste plank in de lengte bij zodat je links en rechts met eenzelfde breedte uitkomt. 

Zaag de planken op lengtemaat zodat de kopse verbinding van 2 planken steeds op een onderligger 

uitkomt. Let erop dat de eerste rij planken zeer mooi recht ligt. Dit is de basis van de volledige terras. 

Boor telkens voor met de speciale chanfreinboor, die zowel voorboort als een chanfrein maakt zodat 

uw terras schoeven mooi verzonken zitten.  

9) Als de eerste rij planken geplaatst is, kan er aan de tweede rij begonnen worden. Steek telkens een 

afstandsblokje van 5mm tussen de vorige rij terrasplanken. Zo bekom je mooie gelijke voegen. 

Herhaal dit tot het volledige terras is afgewerkt. 


