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Prefab Kant & Klaar vloer met installaties: 

Supersnel monteren, 
installeren en doorbouwen

Bouw 
mag het 
zeggen
De RuwBouw Groep is trots op de ont-
wikkeling van de Dycore Kant & Klaar 
vloer en geeft ABB Bouwgroep een 
compliment voor deelname in de pi-
lot. Productmanagers Benjamin Collard 
en Erik de Vries geven aan dat menig-
maal met innovaties tegen een muur 
wordt aangelopen omdat de bouwsec-
tor vasthoudt aan traditionele werkwij-
zen. “Mede daarom hebben wij bij de-
ze vloer de zaken omgedraaid en niet 
gezegd wat zo’n vloer moet kosten, 
maar de bouwers gevraagd wat hen 
zo’n vloer waard is, gelet op de vele in-
directe voordelen als LEAN bouwpro-
ces, tijdwinst, droog bouwen, minder 
risico’s, hoog afwerkingsniveau, geïn-
tegreerde valbeveiliging etc. Dan gaan 
wij het tegen die waarde produceren, 
dat is onze uitdaging. Dit jaar worden 
in samenwerking met verschillende 
bouwers diverse projecten met de Kant 
& Klaar vloer uitgevoerd, maar iedere 
belangstellende bouwer mag zich mel-
den. Bouwen als een IKEA-pakket, ziet 
men dat zitten? De sector mag het be-
leven en zeggen.”

Het klinkt niet alleen eenvoudig, het moet ook eenvoudig toepasbaar 
zijn. Dat is het geval met de Dycore Kant & Klaar vloer van De Ruw-
Bouw Groep, bevestigt uitvoerder John Bosgoed van ABB Bouwgroep. 
Bij woningbouwproject Ackerswoude De Brink in Pijnacker zijn als pi-
lot twee woningen met deze innovatieve vloer uitgevoerd. Een prefab 
vloer waarin alle leidingen fabrieksmatig zijn aangebracht. Bosgoed: 
“Op de bouwplaats hadden wij slechts 18 minuten nodig om een hele 
verdiepingsvloer te leggen.” 

Bij twee eengezinswoningen van het pro-
ject De Brink is de Dycore Kant & Klaar 
vloer toegepast voor de verdiepingsvloe-
ren. In deze geprefabriceerde vloer is het 
installatiewerk al in de fabriek aange-
bracht. De andere woningen van het pro-
ject zijn nog met kanaalplaten uitgevoerd 
met ter plekke aangebracht leidingwerk. 
Enerzijds om de eventuele risico’s te mini-
maliseren, anderzijds om de vertrouwde 
en innovatieve werkwijze binnen hetzelfde 
project goed te kunnen vergelijken. Mar-
tin Visser, directeur bij ABB Bouwgroep: 
“Wij bouwen 250 tot 300 woningen per 
jaar en streven daarbij naar industrialisa-
tie met veel prefabricage. Dat betekent 
per defi nitie effi ciënt werken, met minder 
fouten en faalkosten en een hogere kwali-
teit. Toch gaan wij niet blind dit soort pro-
duct- en procesinnovaties in. Je moet het 
met z’n allen doen, met over en weer ken-
nisuitwisseling tussen alle vakdiscipli-
nes. Bij deze pilot is over alles goed na-
gedacht. Dan geven wij als ABB zo’n hele 
andere manier van werken graag een 
kans. Want het is echt anders werken als 

in de betonfabriek leidingen voor elektrici-
teit, tapwater, mechanische ventilatie en 
vloerverwarming in de vloer worden ge-

stort. Op de bouwplaats hoeft de installa-
teur alleen nog te koppelen. We zullen dit 
project technisch en fi nancieel evalueren, 
maar als ik zie dat wij snel en droog kon-
den monteren met goed sluitende vloer-
delen, zeer strakke plafonds voor het 
spuitwerk hebben en geen raveelijzers in 
het zicht hebben, dan ziet het er rooskleu-
rig uit voor deze innovatie.”

Droog bouwen
De droge bouwmethodiek is voor uitvoer-
der John Bosgoed cruciaal. “We bou-
wen al snel vandaag de dag; in 14 weken 
een complete woning. Maar op het mo-
ment dat je dekvloeren op kanaalplaten 
aanbrengt, heb je vocht in de woning en 
moet je wachten voordat je de plafonds 
kunt spuiten. De zogenaamde ‘trein’ moet 
eventjes stoppen. Nu kunnen we direct 
verder bouwen. De doorlooptijd kan ver-
der omlaag en dat is gunstig voor omzet, 
bouwplaatskosten én de woningkopers. 
Bovendien hoeven wij geen voorraad vloe-
relementen op de bouwplaats te hebben, 
de Kant & Klaar vloeren werden direct 
van de vrachtwagen gemonteerd. Drie per 
vloerveld en vier als de woning een uit-
bouw heeft. Voordeel is ook dat de vloer 
slechts 22 cm dik is in plaats van norma-
liter 26 cm. Dat scheelt aan metselwerk 
een laag; al gauw duizenden bakstenen 

en manuren op een beetje omvangrijk wo-
ningbouwproject.” 

Breed toepasbaar
De Dycore Kant & Klaar vloer is mede-ont-
wikkeld door DYKA, leverancier van lei-
dingsystemen aan de hele bouwketen. Ni-
clas Pengel van DYKA spreekt van zeer 
aantrekkelijke voordelen voor bouwers en 
installateurs. “Maar zo’n innovatie moet 
vooral universeel toepasbaar zijn, dan 
kun je het en masse in de bouw van van-
daag en morgen toepassen. We hebben 
met verschillende industriële partijen en 
ketenpartners deze vloer ontwikkeld tot 
een breed toepasbare, praktische metho-
de, waarmee elke bouwer en installateur 
kan werken.” Pengel legt uit dat via proef-
nemingen, workshops, bezoeken aan fa-
brieken en kennisuitwisseling van de 
ketenpartijen zaken als leidingverloop, af-
schot, confl icten met wapening, opdrijven 
van leidingen tijdens storten van zelfver-

dichtend beton, hulpstukken en univer-
seel koppelen (met gepatenteerde DYKA 
koppelingen) succesvol zijn uitgewerkt. 
“We hadden direct een goed gevoel bij de 
ontwikkeling van de Kant & Klaar vloer. Je 
steekt nu wat meer tijd in voorbereiding 
van de vloer en het leidingentracé, maar 
die tijd haal je dubbel en dwars terug in 
de uitvoering op de bouwplaats. Deze no-
viteit brengt de bouw verder.” 

Het werkt
Zelfs als wensen van woningkopers in het 
voorbereidingstraject nog niet bekend 
zijn, kan via loze leidingen of randzones 
de nodige fl exibiliteit worden ingebracht. 
Bij het project in Pijnacker zijn de leidin-
gen voor cv, tapwater, vloerverwarming 
en mechanische ventilatie in de verdie-
pingsvloeren opgenomen. Pengel besluit: 
“Een jaar geleden had ik mijn ogen niet 
geloofd. Nu zie ik hoe makkelijk dit werkt. 
De bouwsector kan zelf oordelen over de-
ze innovatie. Minder improvisatie, risi-
co’s en faalkosten op de bouwplaats met 
daartegenover veel tijdwinst, dat zou bou-
wers moeten aanspreken.” 
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