
 

 

Aanleg ringleiding in de praktijk... 

Ferwâlde te Plak! 
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Deze week, de week van 22 februari ’21-voorjaarsvakantie, was 
het dan zover: een nieuwe vloer in De Finne met geïntegreerde 
ringleiding...  
 
Het ‘opvullen’ van de bestaande marmoleumvloer was wat ons 
betreft niet de beste optie, omdat je dat altijd blijft zien en we 
teveel plekken hadden waar we dat hadden moeten doen.  
 
Nadat de mannen van Vloerenservice Wolter dinsdag de bestaande vloer hadden verwijderd met een 
stripmachine, kon Roelof de Jong van Disco Silver aan de slag met het aanleggen van de ringleiding. Om 
geen verstoring te krijgen van het magnetisch veld die de ringleiding creëert, kon de ringleiding namelijk 
niet boven het systeemplafond en ook niet daar direct onder weggewerkt in de zwarte rand. 
Halverwege de muur was geen gezicht vonden wij en achter de plint niet uitvoerbaar. In de vloer 
integreren was voor ons dus een heel mooie optie! De oude ringleiding die we hadden meegenomen uit 
De Djippert bleek geschikt voor een ruimte van max. 70m2 en daar gaan we in De Finne ruimschoots 
overheen. De leiding zelf was verouderd en kon niet hergebruikt. Dus een nieuw systeem aangeschaft.  
 
Nadat de ringleiding 
(niet even een rondje 
langs de kant, maar 
meerdere banen 
verdeeld over de 
middenruimte, 
centrale ruimte en 
grote zaal/peuterzaal) 
te plak zat en was 
doorgemeten, kon de 
vloer in de primer en 
vlot daarna kon de 
egalisatievloer erover heen, 
8 uur gestart – 14.30u klaar, even flinke klus geklaard!  
 
Woensdag is De Boer Wonen & Slapen gestart met het opschuren 
van de vloer, het opvullen van de poten van het biljart (dat waren 
de enige twee elementen die waren blijven staan, kon niet anders) 
en het bepalen van de juiste zichtlijn. Toen was het tijd om meters te maken: met PVC-tegels van 
95x95cm waren ze gauw een eind op weg; woensdag einde van de dag was de peuterzaal klaar. Het 
bewerkelijke zat vooral in de schuin aflopende wanden en de vele hoekjes bij bijvoorbeeld de bar. 
Donderdag einde van de dag, toen alle dagopvang kinderen weer waren opgehaald, is het halletje van 
de kinderopvang geëgaliseerd. De klus is nog niet helemaal geklaard, want er waren door het snijverlies 
net te weinig platen, maar voor ons het belangrijkste: de peuters kunnen maandag weer van start! 
 

 
 

Schematische weergave aanleg ringleiding... 



 

 

Het verwijderen van de marmoleum vloer met een speciale 

stripmachine... 

Het aanbrengen van de egalisatievloer; de ringleiding gaat 

kopje onder... 

De geëgaliseerde vloer opgeschuurd... 

Een ware metamorfose: van geel-oranje naar leisteen-grijs... 

De egalisatievloer ligt erin... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Met ‘gevloerde’ groet, 
de Verbouwcommissie: 
Evert-Jan, Coba, Johan Willem, Tjeerd, 
Durk, Gertrud, Marten en Willie 

 


