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PROJECT: DRIJVENDE WONINGEN 
TE OHE EN LAAK 
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Onlangs heeft Duikbedrijf Maas & 

Waal assistentie verleend bij het te 

water laten van vier drijvende en twee 

amfibische woningen.  

Bij een normale waterstand rusten de 

woningen op palen. En bij een 

waterstand van circa NAP + 7 gaan de 

woningen drijven. Doordat de 

woningen onderwater gekoppeld en 

geankerd zijn door duikers van 

Duikbedrijf Maas & Waal blijven deze 

woningen bij elke waterstand goed 

verankerd op hun plaats liggen.  

Duikbedrijf Maas & Waal wordt 

steeds vaker gevraagd bij dit soort 

specialistische werkzaamheden.  
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Voor meer informatie over deze actie 

verwijzen wij u naar de website van 

Dura Vermeer. 

http://www.duravermeer.nl/nieuws/

artikel/903/maasvillas_vlotjes_te_wat

er 

3

LEKKAGE AAN 
(REINWATER)TANK 

In deze nieuwsbrief willen wij uw 
aandacht vestigen op de 
corrosiegevoeligheid van tanks op juist die 
plaatsen waar extra risico van toepassing 
is. We spreken uit ervaring als we stellen 
dat tanks op de water/wind lijn, extra 
gevoelig zijn voor vorming van corrosie.  

Dit is te voorkomen door middel van een 
extra coating laag aan te brengen  aan de 
binnenkant van de tank op de waterlijn.   

Indien goed aangebracht zal dit de 
levensduur van de installatie met vele 
jaren verlengen. 

In onze vorige nieuwsbrief is hierover al 
aandacht aan besteed. 

Nieuwsbrief 

In dit nummer 
behandelen wij: 

- Drijvende woningen 

- Lekkage aan 

(reinwater)tank 

- Putcorrosie 

- Memorandum 67a 
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PUTCORROSIE 

Steeds vaker wordt duikbedrijf Maas en 
Waal geconfronteerd met ernstige vormen 
van putcorrosie. Tijdens inspectie door 
duikers moet dan ook helaas worden 
besloten, leidingen te moeten vervangen. 
Is dit nodig ? Het antwoord is nee. Door 
goede conservering kan een hoop ellende 
achteraf voorkomen worden. Talloze 
keren hebben wij geringe putcorrosie 
geconstateerd, en is door duikers alsnog de 
leiding geconserveerd. Hierdoor werd het 
corrosieproces vertraagd, wat de 
betrouwbaarheid  en levensduur 
aanzienlijk verlengt.  
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MEMORANDUM 67a 

Zoals bekend is sinds maart 2011 het 

Memorandum 67a uitgekomen. Hierin 

staat omschreven  wat de minimum 

eisen zijn ten aanzien van inspectie en 

onderhoud van bestaande en nieuw te 

plaatsen (rein)watertanks en 

(rein)waterkelders. 

In punt 2.4 staat beschreven dat 

tijdens de complete inwendige 

inspectie, de staat van de tank of 

kelder en zuigleiding(en) dient te 

worden vastgesteld. Dit kan door 

gebruikmaking van videobeelden 

en/of inspectie van de duiker. 

DUIKBEDRIJF MAAS & 
WAAL 

Ingaand op dit aanvullende 

Memorandum 67a bieden wij  de 

oplossing voor beginnende problemen. 
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Hiervoor zetten wij gecertificeerde 

duikers in, met veel ervaring in 

(rein)watertanks en 

(rein)waterkelders.  

Ook zijn wij in het bezit van een 

endoscopische camera om d.m.v. 

videobeelden de inwendige staat van 

een leiding te bekijken. 

Uit onze ervaring is gebleken dat een 

leiding vaak ook inwendig, sporen kan 

vertonen  van cavitatie en putcorrosie. 

“MEEDENKEN” 

Omdat wij graag met u meedenken, 

bieden wij inspecties tegen een 

redelijk tarief, zodat wij vroegtijdig de 

cavitatie of corrosie kunnen 

constateren, en niet wanneer het “te 

laat” is, wat tot hoge kosten kan 

leiden. 

Inwendig onderzoek van 
leidingen met behulp van onze 

endoscopische camera 


