
Natuurlijk, woonbootbewoners houden van water. Maar lekkage, daar zit 
niemand op te wachten. Wat doe je als het je tóch overkomt? Voordat je 

de vloer openbreekt: er is ook een minder rigoureuze oplossing.

Als de regen door je dak naar binnen drupt, is het zo klaar als 
een klontje: je hebt lekkage. Maar veel vochtproblemen in je 
woonboot zijn in eerste instantie een stuk minder zichtbaar. 
Muffe lucht in de kruipruimte, ongedierte zoals zilvervisjes en 
pissebedden, loslatende tegels of behang, verlies van waterdruk 
of een vloer die kromtrekt – het zijn allemaal signalen dat ér-
gens in je ark ongewenst vocht zit.

Peter (50) woonde als havenmeester met veel plezier in zijn 
dubbellaags ark in de haven van Medemblik. Totdat er een 
schimmelplek ontstond bij de trap, de laminaatvloer bol ging 
staan en uiteindelijk de boot zelfs scheef kwam te liggen. ‘Wat 
bleek? Tussen de bak en de zandcementvloer zit een laag isola-
tie. En als gevolg van lekkage waren precies in die isolatielaag 
grote hoeveelheden water terechtgekomen.’

GeeN hakWerk
In Peters geval bleek een fabrieksfout in de afvoerpomp de oor-
zaak van het vochtprobleem – daardoor werd het afvoerwater 
terug de ark in gepompt. Maar hoe krijg je al het vocht dat 
onder de vloer is gekropen, er weer uit? Een droger plaatsen is 
meestal niet voldoende. Met een waterstofzuiger kun je er niet 

bij. Veel vocht zit ‘opgesloten’ ín de isolatielaag, waardoor het 
geen kans krijgt om te drogen.

Toch maar de hele vloer eruit? Gelukkig hoeft dat vaak  
niet. Droogspecialist, een bedrijf uit Bodegraven, past een 
slimme techniek voor dit probleem toe. Met een speciaal sy-
steem zuigen ze het vocht tússen de isolatielaag weg. ‘Zo kun je 
je vloer laten drogen, zónder hak- en breekwerk’, aldus project-
leider Vincent Veelenturf – die zelf trouwens ook op een ark 
woont. ‘Een stuk sneller en minder gedoe. En je bespaart  
natuurlijk een hoop geld. De nare geur verwijderden we met 
behulp van een ozonapparaat.’

DroGe VoeteN
Bij Peter bleek het drogen van het isolatiepakket onder de vloer 
een goede oplossing. ‘Het was een verademing om hulp van 
Vincent te krijgen’, zegt Peter. ‘Eerder had ik gehoord dat mijn 
hele vloer eruit zou moeten, maar dat is me dankzij deze oplos-
sing bespaard gebleven.’ Inmiddels heeft Peter weer droge  
voeten – én een prachtige vloer. •
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In deze rubriek interviewen we 

ondernemers op het water.
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