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Reinigingstechnieken 
Het BIL startte het CORONA-project in 2018: het gaat om 
een collectief project om de corrosieweerstand van roest-
vaststalen lassen na nabehandeling te onderzoeken. In dit 
onderzoeksproject worden verkleurde lassen van rvs type 
AISI 304L en duplex type 2205 onderworpen aan verschil-
lende nabehandelingen, om daarna de corrosieweerstand te 
testen en deze onderling te vergelijken.  
 
Binnen het project worden de volgende reinigingstechnieken 
toegepast en vergeleken:  

Aan het begin van dit jaar ontving het Nederlands Insti-
tuut voor Lastechniek het bericht dat Henk van Oos-
tende op 85-jarige leeftijd is overleden.  
 
Henk heeft veel betekend voor de lastechniek in Neder-
land. In zijn werkzame leven was hij actief in de scheeps-
bouw. Bij Wilton Feijenoord heeft hij zijn sporen in de 
lastechniek verdiend en meerdere malen heeft hij op een 
bevlogen manier zijn medewerking verleend aan ver-
schillende lasonderzoeksprojecten. 
 
Daarnaast heeft Henk vele werkzaamheden verricht 
voor het NIL. Zo heeft hij zijn deskundigheid ingezet bin-
nen diverse examencommissies en werkgroepen. Daar-
naast heeft hij een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling 
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van het lesmateriaal. Vanuit zijn passie voor de lastech-
niek is hij ook jarenlang bestuurslid geweest van de Las-
technische Discussiegroep Rotterdam (LDR). Tijdens het 
50-jarig bestaan van de LDR in 2002, werd hij benoemd 
tot erelid van deze lasgroep. Velen zullen hem ook ken-
nen van zijn lezingen in de jaren tachtig, waarbij hij het 
visueel beoordelen van lassen besprak. 
 
Als erkenning voor zijn activiteiten voor het NIL en zijn 
betrokkenheid bij de lastechniek in het algemeen, heeft 
Henk in 2005 de Professor Geerlingspenning ontvangen. 
 
We zullen ons Henk van Oostende herinneren als ie-
mand die met hart en ziel betrokken was bij de lastech-
niek. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe bij 
het dragen van dit verlies. 
 
Bestuur, directie en medewerkers van het Nederlands 
Instituut voor Lastechniek 

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek doet momenteel onderzoek naar verschil-

lende reinigingstechnieken voor aanloopkleuren op rvs en hun invloed op de cor-

rosieweerstand. In de vorige editie van LASTECHNIEK is dit onderzoeksproject, 

CORONA genaamd, uitgebreid beschreven. Door een vergissing ontbrak in dat ar-

tikel de opsomming van onderzochte technieken.

CORONA-project
Meer uitleg over het  
CORONA-project

•   Geen reiniging (als referentie) 
•   Beitsen met pasta (product met HNO3 en HF) 
•   Elektrochemisch reinigen met fosforzuur 
•   Elektrochemisch reinigen met neutrale oplossing 
•   Laserreinigen 
•   Borstelen na afkoelen van het materiaal 
•   Borstelen tijdens afkoelen, bij een temperatuur van 
    40-50 °C (‘warmborstelen’) 
•   Straaltechniek met fijne partikels in een vloeistof 
    (Sublimotion®) 

De verschillende behandelde testmonsters worden onder-
worpen aan korte en lange corrosieproeven om de invloed 
van de nabehandelingstechniek op de corrosieweerstand te 
bepalen. De eerste onderzoeksresultaten worden verwacht 
in het voorjaar van 2020. 
 
Belangstelling of vragen? Neem voor meer informatie con-
tact op met ir. Jens Conderaerts bij het Belgisch Instituut 
voor Lastechniek.  
E-mail: jens.conderaerts@bil-ibs.be, T +32 9 292 14 22. 
 
CORONA is een interclusterproject tussen SIM en Catalisti 
en wordt gesteund door de Vlaamse Overheid. 
 


