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is de tijdswinst, een parket uitbreken 
gaat vele malen sneller. Bovendien is 
dit vanuit ergonomisch opzicht ook een 
veel betere keuze. 

Hoe werkt het? 
“Zo’n parketstripper is een hele zware 
machine, waarop vooraan een mes ge-
monteerd zit,” legt Peter Timmermans 
uit. “Je begint door het parket voor te 
zagen met een gewone invalzaag. Wij 
raden aan om te beginnen met stroken 
van 45 cm breedte. Afhankelijk van hoe 

Elke parketplaatser kent het probleem: wanneer je een samengesteld parket  
moet uitbreken voor je een nieuwe vloer kan plaatsen, dan weet je dat je niet  
alleen een tijdrovende, maar vooral ook een fysiek zware klus tegemoet gaat.  
Zijn de koevoet en hamer werkelijk de beste tools om een samengesteld parket  
uit te breken, of bestaan er efficiëntere manieren? Wij gingen te rade bij  
Peter Timmermans van Alvaket. 

Hoe breek ik een meerlaags   parket zo efficiënt 
mogelijk uit? 

“We hebben de voorbije jaren heel wat 
ervaring opgebouwd met dit soort wer-
ken,” aldus Peter Timmermans, de man 
achter Alvaket. “We zien dat dit probleem 
de laatste tijd steeds vaker voorkomt. Dat 
komt omdat veel van die samengestelde 
parketten, die door sleutel-op-de-deur 
firma’s massaal geplaatst werden, stilaan 
het einde van hun levensduur bereikt 
hebben. Die planken hebben meest-
al maar een toplaagje van 2 mm en dat 
gaat uiteraard niet eindeloos mee. Je kan 
zo’n vloer één keer opschuren, maar dan 
houdt het op. Ook bij bijvoorbeeld wa-
terschade zit er vaak niets anders op dan 
de vloer gewoon te vervangen. 

Vroeger werden zo’n vloeren al eens 
met chape en al uitgebroken, maar dat 
kan nu niet meer. Aangezien het afval 
gescheiden opgehaald wordt, is het nu 
veel interessanter geworden om de chape 
intact te houden en enkel de planken te 
verwijderen.”  

Fysiek labeur
Om zo’n meerlaags parket uit te breken, 
grijpen veel parketplaatsers naar de tra-
ditionele hulpmiddelen: een koevoet en 
hamer en beitel. Die manier van werken 
heeft echter een paar flinke nadelen. Het 
werk verloopt traag en het is fysiek zwaar 
werk.

Omdat dit geen tijdsefficiënte manier 
van werken is, gebruiken steeds meer 
parketplaatsers daarom een parketstrip-
per. Het grote voordeel van die machines 

vlot het uitbreken verloopt, kan je dan 
met bredere of smallere stroken gaan 
werken. Op voorhand kan je dat moei-
lijk inschatten, het hangt onder andere 
af van de gebruikte lijm, de kwaliteit 
van de chape, de keuze van het mes op 
de machine,…. Voor de eerste aanzet 
moet je uiteraard nog steeds een stukje 
van de vloer manueel uitbreken, zodat 
het mes op de juiste hoogte komt te zit-
ten en je aan de slag kan.”

De messen voor de parketstrippers be-
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Hoe breek ik een meerlaags   parket zo efficiënt 
mogelijk uit? terechtkomen en ga je een deel van de 

chape wegsnijden. Plaats je de snede 
naar boven, dan dreig je in het hout 
terecht te komen en splijt je de toplaag 
van de onderste lagen. Een precieze in-
stelling van de machine is dus essentieel. 
Het mes moet exact op de hoogte van 
de lijmlaag komen, zodat het precies het 
hout van de vloer scheidt. Die initiële 
instelling is veruit het moeilijkste deel 
van het werken met een parketstripper.” 

Verder kan je op de stripper ook extra 
gewichten aanbrengen. 

Peter Timmermans: “Ook bij de plaat-
sing van die gewichten komt wat finger-
spitzengefühl kijken. Afhankelijk van de 
situatie kan je meer gewicht boven het 
mes, of boven die wielen plaatsen. Wan-
neer de zelftrekkende wielen doorslippen, 
dan moet je het zwaartepunt boven de 
wielen leggen. Anders plaats je het zwaar-
tepunt meer ter hoogte van het mes. Het 
zijn van die kneepjes die je maar leert 
door ervaring en ondervinding.” 

Kopen of huren?
Parketstrippers zijn redelijk prijzig. Bo-
vendien heb je ze niet iedere week nodig. 
Veel aannemers kiezen er daarom voor 
om de toestellen te huren in plaats van 
ze aan te kopen. Dat kan bij specialisten 
als Alvaket of Uzin Utz, maar ook bij de 
grote verhuurders van bouwmachines. 

Peter Timmermans: “Dat is een afweging 
die de parketteur moet maken. Waar je 
vooral rekening moet mee houden, is de 
initiële instelling van de machine. Voor 
wie er geen ervaring mee heeft, is dit geen 
eenvoudige klus. Vandaar dat je soms 
ook verhalen hoort van collega’s die zo’n 
toestel huurden en nadien hun beklag 
doen dat het niet werk. Die parketstrip-
pers werken wél. Heel goed zelfs, maar 
enkel wanneer ze juist ingesteld zijn. En 
daarom kan het interessanter zijn om een 
toestel te huren bij een gespecialiseerd 
bedrijf, zoals het onze. Wij leveren niet 
alleen de machines ter plaatse op de werf 
af, we zorgen er ook altijd voor dat een 
van onze medewerkers de stripper juist 
instelt en nog gedurende een uurtje ter 
plaatse blijft, terwijl de parketteur ermee 
aan de slag gaat. Bovendien hebben wij 
ook altijd een doos met verschillende 
soorten messen mee. Want niet alleen 
de dikte van het mes is van belang, maar 
ook bijvoorbeeld de kromming. Voor 
polymeerlijmen, die veel veerkrachtiger 
zijn dan de oude alcohollijmen, heb je 
bijvoorbeeld een gekarteld mes nodig. 
Dit soort zaken kunnen onze serviceme-
dewerkers nog dus ter plaatse aanpassen.” 

Vlijmscherpe messen
Tot slot nog een laatste waarschuwing 
voor wie een parketstripper huurt. Wees 
steeds voorzichtig met de messen, die zijn 
namelijk vlijmscherp. Bij het transport 
moet je daarom steeds het mes demon-
teren. Ook wanneer je de machine kan-
telt om ze schoon te maken, verwijder je 
best het mes. Er zijn verhalen bekend van 
parketteurs die in een moment van onop-
lettendheid met hun kuit langs het mes 
scheerden en daar een lelijke snijwonde 
aan overhielden. 

VOOR MEER IN FORMATIE OVER HET HUREN 
VAN EEN PARKETSTRIPPER: www.alvaket.be 
Peter Timmermans: 0477/21 67 54

staan in verschillende vormen en diktes. 
Er bestaan messen van 1 mm dikte, die 
worden voornamelijk gebruikt voor soe-
pele vloerbekledingen, zoals PVC of li-
noleum. Voor houten vloeren kom je al 
snel bij messen van 5 tot zelfs 7 mm dikte 
terecht. Messen hebben ook verschillen-
de krommingen en zijn verkrijgbaar in 
verschillende slijphoeken. 

Een mes voor een parketstripper is 
slechts langs één zijde geslepen, en heeft 
dus niet de typische v-vorm die veel an-
dere snedes wel hebben. 

Peter Timmermans: “Doordat het mes 
maar langs een kans geslepen is, kan je 
het op twee verschillende manieren op 
de machine monteren: met de snede 
naar onder of met de snede naar boven. 
Het is een van de manieren om de juiste 
werkhoogte van de stripper in te stellen. 

Plaats je de snede naar onder, dan verlaag 
je de snijhoogte, maar opgelet! Stel je het 
mes te diep in, dan zal het in de chape 




