
 

Bijlage 1: definitieve onderzoeksresultaten chroom 6 
 
Samenvatting chroom-6 onderzoek, bevindingen onderzoek fase I en fase II 
De provincie Utrecht heeft op 29-10-2018 opdracht verleend aan SGS INTRON B.V. om onderzoek te verrichten 
naar de aanwezigheid van chroom-6 en andere zware metalen in de conserveringslagen van alle beweegbare 
bruggen van de provincie Utrecht (totaal 7 stuks). 
 
De onderzochte bruggen zijn: 
-  Demmeriksebrug; 
-  Vreelandbrug; 
-  Geerbrug; 
-  Nieuwe Weteringbrug; 
-  Cronenburgherbrug; 
-  Eembrug (autobrug); 
-  Eembrug (fietsbrug). 
Het onderzoek is uitgevoerd in 2 fasen.  
Fase I (uitgevoerd op 11 december 2018) heeft betrekking op de bovenzijde (en de daarbij horende onderdelen) 
van de beweegbare bruggen.  
Fase II (uitgevoerd op 11 februari 2019) heeft betrekking op de onderzijde van de beweegbare bruggen.  
Aan de hand van de onderzoeksresultaten fase I en fase II kwamen de volgende conclusies naar voren: 
• Demmeriksebrug: In de coatingsystemen is geen chroom-6 vastgesteld. 
 
• Vreelandbrug: In de coatingsystemen is geen chroom-6 vastgesteld. 
 
• Geerbrug:  
- Het coatingsysteem op het panamawiel (aandrijfmechanisme in de basculekelder) bevat chroom-6. 
- In de coatingsystemen op de overige onderzochte onderdelen is geen chroom-6 vastgesteld. 
 
• Cronenburgherbrug: 
- Het rode coatingsysteem van één van de slagbomen (noordwestzijde) bevat chroom-6, terwijl in het rode     
  coatingsysteem op de slagboom – zuidoostzijde geen chroom-6 is vastgesteld. Wellicht zijn de slagbomen niet   
  van dezelfde leeftijd en/of van dezelfde leverancier. In het witte coatingsysteem van de slagbomen is geen  
  chroom-6 vastgesteld. 
 - In de coatingsystemen op de overige onderzochte onderdelen van de Cronenburgherbrug, is geen chroom-6   
     vastgesteld. 
 
• Eembrug(autobrug): 
In de coatingsystemen op de in fase 1 en fase 2 onderzochte onderdelen van de autobrug is geen chroom-6 
vastgesteld. 
 
• Eembrug(fietsbrug): 
- De (witte en zwarte) coatingsystemen op één van de verkeersignaleringen van de fietsbrug bevatten chroom-6.   
  Vermoedelijk betreft het de geelgroene primer van de coatingsystemen op deze verkeersignalering. De witte en   
  zwarte coatingsystemen op een  andere verkeersignalering hebben een witte primer; in deze coatingsystemen   
  is geen chroom-6 vastgesteld. 
In de coatingsystemen op de overige in fase 1 onderzochte onderdelen van de fietsbrug en op de in fase 2 
onderzochte onderdelen (onderzijde van het val), is geen chroom-6 vastgesteld. 
 
• Nieuwe Weteringbrug:  
- Het zwarte coatingsysteem op één van de verkeersignaleringen bevat chroom-6. Vermoedelijk betreft het de   
  witgele primer van het coatingsysteem op deze verkeersignalering. Onder het witte coatingsysteem van deze   
  verkeersignalering en op een andere signalering (witte en zwarte coating) is deze witgele primer niet aanwezig   
  en is ook geen chroom-6 in het coatingsysteem vastgesteld.  
- In de coatingsystemen op de overige onderzochte onderdelen van de Nieuwe Weteringbrug is geen chroom-6   
    vastgesteld. 


