
 

 

 Kunstgras aanleginstructie  
 
Benodigdheden  

 Kunstgras  
 Drukverdelend onderdoek (of dempplaten) voor onder het kunstgras.  
 Stanleymes/speedknife : voor het op maat snijden van het kunstgras.  
 Gronddoekpennen/kunstgrashaken: voor het vastzetten van het kunstgras.  
 Harde borstel of bezem: voor het rechtop borstelen van het kunstgras.  
 Lijmband*: voor het verbinden van naden. (indien van toepassing)  
 Inveegzand*: voor het beschermen van het kunstgras op plekken waar het intensief wordt 

gebruikt. (indien van toepassing)  
 

Instructie  
Stap 1. Verwijder eventueel het bestaande gras of bestrating  
Stap 2. Zorg voor een zandbed van wit zand van minimaal 8 cm dik.  
Stap 3. Tril het zandbed af met een trilplaat om te zorgen voor een goede verdichting en maak 

het vlak.  
Stap 4. Leg het drukverdelend onderdoek en snij het op maat.  
Stap 5. Rol het kunstgras uit. Houdt hierbij rekening met de vleug, de vezels moeten richten 

naar de locatie van waaruit het kunstgras het meest wordt bekeken. Moet u meerdere 
stukken aan elkaar verbinden ga dan naar stap 6, indien dit niet van toepassing is ga 
naar stap 7.  

Stap 6. Als je een verbinding moet maken, trek dan het kunstgras terug en maak een verbinding 
tussen de twee rollen met lijmband. Controleer of beide stukken goed zijn uitgelijnd en 
dat er geen verbinding te zien is. Let hierbij op de breedte van de naad. Let ook op de 
richting van de vleug, de vezels moeten altijd dezelfde kant op wijzen.  

Stap 7. Snij het kunstgras met een Stanleymes op maat.  
Stap 8. Borstel het kunstgras op met een harde borstel of bezem.  

 
Aandachtspunten:  
Kunstgras van 2 en 4 meter breed kan niet met elkaar gecombineerd worden. Dit komt omdat 
kunstgras gemaakt wordt in batches en van elke batch de kleur kan afwijken.  
 
Temperatuur  
Als de temperatuur daalt, kan het kunstgras krimpen. Als de temperatuur stijgt kan het kunstgras 
uitzetten. Voorbeeld: het kunstgras wordt gelegd op een dag waarbij de tempratuur 25 graden is, ’s 
avonds koelt het af naar 17 graden : het kunstgras zal dan krimpen. We adviseren om bij het leggen 
van kunstgras 2 tot 3 centimeter extra lengte over te laten om de krimp op te vangen. Om ernstige 
krimp of uitzetting te voorkomen dient kunstgras verwerkt te worden bij een tempratuur tussen de 
+10° en +28° graden.  
 
 
 
 



 

Inveegzand  
Inveegzand is alleen nodig indien kunstgras intensief wordt gebruikt of (plaatselijk) zwaarder wordt 
belast, bijvoorbeeld onder een schommel of bij een glijbaan. Indien het kunstgras wordt ingeveegd 
dient dit altijd te gebeuren als zowel het kunstgras als het inveegzand droog is. De vezels komen 
anders plat te liggen. Laat ook nooit inveegzand achter op het kunstgras, zorg dat het goed verdeeld 
en ingezakt is. Let op : door het gebruik van inveegzand zal de kans op onkruid aanzienlijk toenemen.  
 
Vouwen/lijnen  
Vouwen/lijnen kunnen altijd voorkomen in het kunstgras. Deze ontstaan vaak door onjuiste opslag of 
transport van het kunstgras. Voorbeelden hiervan zijn het opslaan van kunstgras in een houtstelling 
op liggers of met slechts gedeeltelijke ondersteuning zoals op de rand van een aanhanger. Om deze 
vouwen/lijnen te laten verdwijnen dient de zwarte achterzijde/onderkant van het kunstgras warm te 
worden. Dit kan gerealiseerd worden door het kunstgras om te klappen of om te draaien en met de 
zwarte achterzijde/onderkant in de zon te leggen. Het kunstgras zal door de verhoogde tempratuur 
terug gaan naar zijn originele vlakke toestand. Belangrijk hierbij is dat dit proces tijd nodig heeft, 
afhankelijk van de tempratuur en de vouw/lijn kan dit enkele dagen tot enkele weken duren. Dit 
proces kan versneld worden door het aanbrengen van warm water. Let op : nooit kokend water!  
 
Onderhoud  
Regelmatig borstelen van het kunstgras met een harde bezem of bladblazer helpt de vezels recht en 
gelijkmatig te houden. Ook wordt zo de kans op het groeien van onkruid verminderd.  
 
Schoonmaak  
Bladeren en ander vuil kunt u verwijderen met een borstel of bezem. Bladeren kunnen ook 
verwijderd worden met een bladhark of bladblazer. Gebruik nooit een staalborstel. Als er iets op het 
gras wordt gemorst, spoel het dan weg met water. Uitwerpselen van honden of katten kunt u het 
beste laten uitharden en vervolgens verwijderen met een borstel of doek. Kauwgom en dergelijke 
kun je verwijderen door deze voorzichtig uit het gras te plukken. Gebruik nooit oplosmiddelen!  
 
Borstelen  
Bij de aanleg kan het kunstgras er vlak uitzien. Borstel het gras recht met een borstel of bezem. 
Evenzo kan het gras na een periode van intensief gebruik vlak lijken. We raden aan om het kunstgras 
maandelijks op te borstelen om het er zo aantrekkelijk mogelijk uit te laten zien.  
 
Gebruik van objecten op het kunstgras  
De achterkant van het gras is ontworpen om normale zware belastingen te weerstaan, maar geen 
overmatige belasting op een bepaalde plek. Vermijd om die reden het gebruik van scherpe 
voorwerpen op het kunstgras. Als u van plan bent om tuinmeubelen op het kunstgras te gebruiken, 
adviseren wij : verdeel de last zo gelijkmatig mogelijk. Een zwembad, een speeltoestel of trampoline 
kan op het kunstgras zonder problemen, wel daarna weer goed opborstelen om de vezels recht te 
zetten. Vuur en hete voorwerpen mogen nooit in contact komen met het kunstgras. 


