
 
 
 
Zelf kunstgras leggen in 5 STAPPEN.        
 
 
 
Aan de hand van onze leginstructie is het mogelijk om het kunstgras zelf te leggen. 
De installatie van kunstgras is niet extreem ingewikkeld maar vereist wel enige 
vaardigheid en routine. Iemand die geen twee linkerhanden heeft is meestal 
uitstekend in staat om een mooi eindresultaat te realiseren. Uiteraard willen we je 
waar nodig zoveel mogelijk ondersteunen met adviezen en tips. Volg onderstaande 
stappen en creëer je eigen droomtuin. Neem gerust contact op indien je hulp nodig 
hebt. Uiteraard kan u ook altijd opteren voor de installatie van het kunstgras door 
Grazie zelf. Wij kunnen u 9 jaar ervaring en know-how aanbieden. 
 
 
 
 
STAP 1 : vierkante meters berekenen 
 
 
Meet je tuin of balkon op om te achterhalen hoeveel vierkante meter kunstgras je 
nodig hebt. Hierbij kan je alvast rekening houden met de rolbreedtes van 2 en 4 
meter, als je hier de mogelijkheid voor hebt. Ons advies hierbij is om altijd iets 
ruimer te bestellen dan het geen wat je nodig hebt, zodat je nooit voor verrassingen 
komt te staan. Houdt er rekening mee dat je het kunstgras aan alle zijden minimaal 
5 cm over de rand kan leggen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld 
- Het aan te leggen oppervlak is 6m bij 7m en is in dit 

geval in de vorm van een driehoek 
- De grasmatten die u nodig heeft zijn dan één mat van 

4m x 6,15 en één van 2m x 6,15m 
- Het rode vakje duidt hier aan dat je de restant kan 

gebruiken voor het hoekje dat buiten de 
kunstgrasmatten valt. 

 
 



STAP 2 : zorg voor de juiste ondergrond 
 
 
 

 
 
 
Bepaal de locatie waar het kunstgras moet komen te liggen en verwijder (indien 
nodig) de oude grasmat, beplanting, onkruid en eventueel tuinafval. Graaf de 
grond af tot ongeveer 10 à12 centimeter beneden de boord. Voor een stabiele en 
egale onderbouw is een stabilisé bed van circa 8-10 cm noodzakelijk. Stabilisé is 
de beste optie omdat problemen met onkruid en mollen bij deze ondergrond zo 
goed als zeker van de baan zullen zijn.  
Stort de benodigde stabilisé uit, verdeel gelijkmatig en druk het met de voeten aan 
(gebruik geen drilplaat, dit zal voor drainage problemen zorgen). Zorg dat er een 
vlakke ondergrond ontstaat. 
 
Indien u kunstgras gaat plaatsen op een balkon of verhard terras, zal u eerst een 
drukverdeeldoek moeten aanbrengen zodat de structuur van onderliggende tegels 
of barsten niet zichtbaar of voelbaar worden en zo de ondergrond wordt 
geëgaliseerd. Zowel de drukverdeeldoek als de grasmat moeten vastgelijmd 
worden met de kunstgraskit 
 
 
 
 
STAP 3 : kunstgras plaatsen 
 
 

 
 
 
Start eerst met het uitrollen van de kunstgrasrollen.  Zorg dat de vezelrichting juist 
ligt en pas dit ook toe het gehele project.  De richting wordt het best gelegd in de 
richting van waaruit men het meest naar de tuin kijkt.  Het mooiste effect krijgt men 
als men in de kunstgrasvezels kijkt (vezels wijzen naar u toe), vermijd om op de 
rugzijde van de vezels te moeten kijken.   
 
Het op maat snijden en de randafwerking van het kunstgrastapijt gebeurt het best 
met een stevig scherp mes (Delphin/Stanley mesje). Snij eerst en vooral de rand van 
de moederdoek af.  Je kunt je baseren op de voorlaatste tuftlijn.  Bovendien snij je 
best langs de achterkant, tussen de lussen van de grasvezels.  Zo beschadig je 
geen vezels.  Voorzie bij het op maat snijden telkens een marge van 5cm, deze 
marge kan je dan verwijderen op het einde van de kunstgrasinstallatie. 
 
 



STAP 4 : plaats lijmband onder de naden  
  

 
 
 
Leg de naden tegen mekaar op 1mm, indien te ver ziet u de ondergrond, indien te 
dicht zal het gras niet meer op de grond liggen, doe dit nu met alle naden. 
   
Onder de naden wordt er een lijmband gelegd, van zodra het snijwerk achter de rug 
is en het kunstgras op de gewenste plaats ligt, kan de kunstgraslijm worden 
gemengd met behulp van een staafmixer.   
De lijm wordt best in kleine porties op de lijmband verdeeld en uitgesmeerd met een 
lijmkam.   
 
Het gebruik van plastieken handschoenen is aan te raden! Een teveel aan lijm zal 
zich via de naden en perforaties tussen de vezels afzetten, het is dus noodzakelijk 
dat eventuele lijmresten onmiddellijk worden verwijderd.  
 
De naden worden vervolgens dicht gelegd en dan stevig aangedrukt.  Bij het dicht 
kleven is het handig om met 2 te werken en het kunstgras zoals een ritssluiting dicht 
te maken.   
 
 
 
 
STAP 5 : vastzetten en instrooien 
 
 

 
 
Gebruik speciale kunstgrashaken om het kunstgras vast te zetten. Sla de haken 
rondom langs de randen, om de 100 cm in het kunstgras zodat het kunstgras niet 
kan gaan waaien bij een storm of krimpen bij temperatuurverschillen.  
 
Het kunstgras kan nu worden ingestrooid met instrooizand voor een extra stabiele 
ligging. Dit is optioneel maar wordt wel sterk geadviseerd. Gebruik hiervoor tussen 
de 3 en 12 kilo per vierkante meter, afhankelijk van de hoogte en het type 
kunstgras.  
Veeg het zand tegen de vleug van het kunstgras in.  Blijf net zo lang vegen tot er 
geen zand meer aan de oppervlakte zichtbaar is. Borstel het gras goed op voor 
het mooiste eindresultaat.  
 
 
 
Als u deze stappen volgt zou u in staat moeten zijn om zelf kunstgras aan te leggen.  
Succes! 


