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Onderzoek conform Bouwbesluit RVS onderzoeksplicht bouwbesluit Staatscourant VEILIGHEID
Artikel 5.12 Zwembaden

Sinds januari 2017 jl. vinden de zwembad corrosie-inspecties niet meer plaats door (Jaap van Duijn) Cobra
Consultancy maar door (Mark Gonlag) Cobra zwembadinspecties. Cobra zwembad inspecties inspecteert
en rapporteert in overeenstemming met de huidige Wet- en regelgeving. Cobra zwembad inspectie
inspecteert conform het Bouwbesluit waarnaar ook wordt verwezen in de ”Officiële uitgave van het
Koninkrijk der Nederlanden, de Staatscourant” houdende Regeling Bouwbesluit Art. 5.12 m.b.t. RVS
onderzoeksplicht t.b.v. veiligheid in overdekte zwembaden.
Maar voordat Cobra Consultancy zwembaden inspecteerde heeft Jaap van Duijn in de jaren 90 talloze
foto’s van aantasting van vooral roestvaststalen onderdelen overhandigd aan Corrosion Engineer Dhr.
Evert D.D. During. Waar te nemen in de Corrosion Atlas, zie onderstaande vermelding in de Atlas op
corrosiegebied waar nog immer vele voorbeelden in staan waar materialen door corrosie bezweken.
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Hierbij enkele voorbeelden van roestvastalen onderdelen o.a. vermeld in de Corrosion Atlas.

Spanningscorrosie van Roestvaststaal AISI 1.4435 in een inspuitkanaal van calciumchloride.

Putcorrosie in een AISI 316 roestvaststalen leiding van een 80°C brouwwatertank
Zie meer voorbeelden in de Corrosion Atlas waar vele materialen door corrosie aangetast zijn doordat
men veelal niet beseft dat het milieu waar de materialen mee in contact geraken destructief is.
Met lekkages of ergo soms ontploffingen tot gevolg. In zwembaden was men ook niet op de hoogte dat
roestvaststalen onderdelen zouden kunnen breken waar trekbelasting op staat. Vele malen heeft Cobra
Consultancy gewaarschuwd in technische vakbladen en zo meer voor eventuele gevolgen, maar er werd
helaas niet geluisterd. Tot er in november 2011 een ongeluk gebeurde, triester dan triest. Daarom willen wij
hierbij nogmaals waarschuwen om voor te denken gezien het milieu waar het materiaal mee in contact
kan geraken en niet na. Dan is men veelal te laat!

