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The participating utilities may use UNCE as the basis for preparation of bidder lists directly or together with additional qualification criteria established by the individual utility. Other
qualification stages may be added by the individual utility if more information is found necessary to complete the preparation of bidders lists.

ONZE HISTORIE
DUC Diving BV is meer dan 30 jaar geleden opgericht. We 
zijn in 1984 begonnen als een duikbedrijf dat voornamelijk 
werkt aan projecten in het binnenland. Tegenwoordig zijn 
wij, als gevolg van voortdurende groei en ontwikkeling, 
een wereldwijde operator die diensten levert in een breed 
spectrum van industriële sectoren. DIC Diving BV is onderdeel 
van DUC Marine Group.

GESPECIALISEERDE EN DOELMATIGE UITRUSTING

DUC Marine Group kan de juiste mensen en het benodigde materieel snel 
mobiliseren. Daarnaast kunnen we in onze eigen werkplaats materieel aanpassen 
voor specifieke projecten om zo de meest ingewikkelde technische 
uitdagingen aan te gaan.

ONDERZOEK & INSPECTIE • BERGING • ONDERHOUD EN REPARATIE
CIVIELE ONDERWATERBOUW



WERKT WERELDWIJD
DUC DIVING BV IS EEN ONDERDEEL VAN DUC MARINE GROUP UIT URK, EEN 

BEDRIJF MET MEER DAN 30 JAAR ERVARING IN DE UITVOERING VAN DE MEEST 

UITEENLOPENDE WERKZAAMHEDEN OP EN ONDER WATER. ONZE DUIKERS LEVEREN 

EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE AAN VEEL VERSCHILLENDE PROJECTEN IN DE CIVIELE 

ONDERWATERBOUW. DANKZIJ ONZE ERVARING KUNNEN WE VOOR ELK PROJECT EEN 

PASSENDE AANPAK AANBIEDEN EN EEN GOEDE UITVOERING GARANDEREN.

DUC DIVING BV HEEFT HAAR EIGEN DUIKERS EN RUIME ERVARING. OMDAT ZIJ 

ONDERDEEL IS VAN DE FINANCIEEL STERKE GROEP, HEEFT ZIJ OOK DE BESCHIKKING 

OVER VOLDOENDE GESPECIALISSERD MATERIEEL EN WERKSCHEPEN.

ONZE MENSEN & SCHEPEN
Ons team bestaat uit diverse ploegen met duikers, 
scheepsbemanning en ondersteunend personeel. 
Alle duikers zijn universeel inzetbaar, 
maar ieder beschikt tevens over een eigen 
specifieke vaardigheid zoals betonreparatie, 
onderwater lassen en/of branden, uitvoeren 
van bergingswerkzaamheden, detectie en/of 
verwijdering van NGE (niet gesprongen explosieven) 
of inspectie werkzaamheden (visuele, destructieve 
en/of NDT-inspecties).

DUC Marine Group heeft diverse multifunctionele 
schepen beschikbaar, geschikt voor de meest 
uiteenlopende werkzaamheden, voor zowel 
binnenwater alsook op zee. 

SOLIDE CONSTRUCTIES VRAGEN
EEN SOLIDE PARTNER:
Gedurende de afgelopen 30 jaar is ruime ervaring opgedaan op  
onder meer de volgende terreinen van de civiele onderwaterbouw:
• aanbrengen van onderwaterbeton in bouwkuipen;
• assistentie bij aanbrengen zinkstukken en penetreren van  

breuksteen met gietasfalt of collidiaal beton;
• reparatie van grond- en waterkerende constructies;
• aanbrengen van kathodische bescherming (actief en passief);
• versterken van (funderings-)palen onder steigers en van  

remmingwerken;
• kleinschalig baggerwerk, zoals onder bootliften en woonarken;
• onderhoud gemalen, sluizen en RWZI’s;
• onderhoud van hellingbanen van scheepswerven;
• diverse inspectiewerkzaamheden.

CIVIELE INSPECTIES
De onderwaterinspecties van DUC Diving leveren 
duidelijkheid op. Onze duikers hebben ruime ervaring 
met het inspecteren van civieltechnische en maritieme 
constructies. Met moderne foto- en videoapparatuur 
vormen ze de ogen onder de waterlijn. Tevens worden 
onderwaterrobots ingezet (ROV) voor werkzaamheden 
op grote diepte, in besloten ruimtes of om voor een 
lange aaneengesloten periode te kunnen werken. 

Niet alleen kan middels een visuele inspectie de 
samenstelling, conditie, degradatie of schade worden 
vastgesteld, maar ook kunnen verschillende (niet-) 
destructieve onderzoeken uitgevoerd worden, zoals 
ultrasone staaldiktemetingen, kernboringen en het 
nemen van (bodem)monsters.

ONDERHOUD & REPARATIES 
BIJ ONS IN VEILIGE EN DESKUNDIGE HANDEN

Maritieme constructies en installaties worden aangetast door 

zowel zoet als zout water, wat aanzienlijke schade tot gevolg kan 

hebben. Regelmatige inspectie, onderhoud en reparatie in een 

vroeg stadium voorkomen gevolgschade, houdt de constructies 

betrouwbaar en verlengt de levensduur.

DUC Diving heeft ruime ervaring met het onderhouden en 

repareren boven  en onder water, zoals op het gebied van 

damwanden, (kunststof) pijpleidingen, constructiepalen,  

beton- en staalconstructies. 

DUC Diving heeft het ‘Pile Encapsulation System’ verder 

doorontwikkeld om zowel stalen, houten en betonpalen (zoals 

steigerpalen) te versterken en/of te beschermen tegen corrosie 

en erosie. Het enige systeem op de markt met 15 jaar garantie.

DUIDELIJK RAPPORT,
DUIDELIJKE CONCLUSIES

DE RESULTATEN VAN EEN INSPECTIE 
WORDEN SAMENGEVAT IN EEN RAPPORT 
MET DUIDELIJKE CONCLUSIES.  
INDIEN GEWENST VOLGT OOK EEN ADVIES 
EN EEN KOSTENRAMING. 

ONZE OPDRACHTGEVERS ZIJN ONDER 
MEER INGENIEURS- EN ADVIESBUREAUS, 
WATERSCHAPPEN, GEMEENTEN, 
RIJKSWATERSTAAT, AANNEMERS, 
OFFSHOREBEDRIJVEN IN OLIE, GAS EN 
WINDENERGIE EN EINDGEBRUIKERS.
DUC DIVING BV IS ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 EN VCA** GECERTIFICEERD.


