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1. INLEIDING 

1.1. Opdracht en doelstelling 

In opdracht van Provincie Utrecht heeft SGS INTRON onderzoek verricht naar de aanwezigheid van 
chroom-6 en andere zware metalen en PAK in coatinglagen op de gecoate onderdelen van objectnummer 
BK201-64.755, Brug Vreeland. De brug is gesitueerd over de Vecht in de N201 te Vreeland. 
 
De opdracht is gericht op de stalen onderdelen van de brug, maar (indien aanwezig) zijn ook geschilderde 
houten onderdelen en gecoate metalen onderdelen beoordeeld. 
 
Doelstelling van ons onderzoek is vast te stellen of het conserveringslagen op gecoate onderdelen 
chroom-6 en/of andere zware metalen en PAK bevatten. 
 
 
1.2. Informatie 

Het onderzoek aan de Brug Vreeland maakt deel uit van een onderzoek aan in totaal zeven beweegbare 
bruggen in de Provincie Utrecht. Het onderzoek aan de andere zes bruggen is in separate rapporten 
vastgelegd. 
 
Er zijn aan SGS INTRON geen relevante documenten over de onderhoudshistorie en toegepaste 
coatingsystemen verstrekt. 
 
 
1.3. Verantwoording 

1.3.1. Algemeen 
In lagen coating kan chroom als bestanddeel zijn opgenomen, voornamelijk vanwege de eigenschap dat 
corrosie van stalen ondergronden wordt afgeremd en/of als pigment. Chroom is onder te brengen in de 
groep “metalen” en kan in verschillende vormen zijn toegepast. Eén hiervan is chroom-6. 
 
Chroom-6 is schadelijk voor de gezondheid als het wordt ingeademd, als het wordt opgenomen in het 
spijsverteringskanaal en als er sprake is van aanraking via de huid. Het bewerken van lagen coating en 
verf (bijv. schuren) die chroom-6 bevatten, kan dan ook leiden tot gezondheidsrisico’s. 
 
Voorafgaand aan het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan lagen coating is het dan ook gewenst 
om aan te tonen of de coating chroom-6 en/of andere zware metalen bevat. Wanneer deze bestanddelen 
worden aangetroffen, kunnen voorzorgsmaatregelen worden getroffen om blootstelling tijdens het 
uitvoeren van de werkzaamheden te voorkomen. 
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1.3.2. Onderzoeksmethode 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens een zogeheten veldmethode, waarbij met een draagbaar röntgen 
fluorescentie instrument (HXRF) snel, efficiënt en betrouwbaar de aanwezigheid van chroom en andere 
bestanddelen (waaronder zware metalen) in coatinglagen van een object of constructie kunnen worden 
aangetoond. Het nemen van monsters is hierbij niet noodzakelijk. Deze veldmethode betreft een semi-
kwantitatief onderzoek, waarbij aanwezige milieubezwarende bestanddelen worden geïdentificeerd en de 
concentratie in de coatinglaag globaal wordt vastgesteld. 
 
De met dit instrument uit te voeren meting heeft, afhankelijk van de opbouw van het coating-/verfsysteem 
een bereik van circa 300 μm. Wanneer de dikte van de coatinglagen groter is, wordt de afwerking 
ingesneden, waarna de meting wordt herhaald op de doorsnede van de volledige dikte. De meetresultaten 
zijn kwalitatief, dit wil zeggen dat de concentratie van de aangetroffen elementen slechts globaal kan 
worden aangegeven. 
 
Wanneer chroomverbindingen worden aangetroffen, volgt op deze identificatie een ‘sneltest’. Hierbij wordt 
met een indicatievloeistof aangetoond of chroom-6 aanwezig is, of dat het andere chroomverbindingen 
zijn. 
 
1.3.3. Uitvoering 
Het onderzoek naar chroom-6 in de coatingsystemen (fase 1) is uitgevoerd op 10 december 2018 door  
P.P.A. Klitsie en R. Sip van SGS INTRON, onder begeleiding van de heer C. Clarisse van Provincie 
Utrecht. 
 
Fase 2 van het onderzoek, metingen aan de onderzijde van het val, is uitgevoerd op 11 februari 2019 door 
P.P.A. Klitsie en R. Sip van SGS INTRON. 
 
 

 

 

Foto 1 en 2: Overzichten van de Brug Vreeland over de Vecht in de N201 te Vreeland. 
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2. RESULTATEN ONDERZOEK 

2.1. Algemene opmerkingen over de metingen 

Over de metingen melden wij het volgende op: 
• Van de brug zijn de gecoate onderdelen visueel beoordeeld. Hierbij is beoordeeld op de volgende 

aspecten: 
◦ Welke verschillende type coatingsystemen zijn aanwezig. De selectie van te meten onderdelen is 

gemaakt op basis van het uiterlijk van het coatingsysteem (kleur, oppervlaktetextuur) en op basis van 
de ondergrond, zoals (verzinkt) constructiestaal, (verzinkt) stalen profielen, metalen beplating. 

◦ Welke onderdelen zijn gelijk aan elkaar (bijvoorbeeld hekwerken, verkeersignalering e.d.). 
• Aan elk type coatingsysteem zijn één of meerdere metingen verricht.  
• Op nagenoeg alle meetlocaties is een insnijding gemaakt in het coatingsysteem (tot aan de ondergrond) 

en is met een HXRF een meting uitgevoerd op de insnijding. Alleen op dikke coatingsystemen is zowel 
aan het coatingoppervlak als in de insnijding een meting met de HXRF uitgevoerd. 

• De ballastkist van de hamei van de ophaalbrug is gemeten in geopende (verticale) toestand van het val. 
Zonodig is gebruik gemaakt van een korte uitschuifladder (tot 3 m1 lang). 

• De onderzijde van het val is gemeten vanuit een door Provincie Utrecht geregelde boot. 
• Gezien de aard van de coatingsystemen (kleur, textuur, type onderdeel) zijn door ons geen metingen 

verricht naar de aanwezigheid van PAK. 
 
De foto’s van de meetlocaties en relevante waarnemingen en opmerkingen zijn vastgelegd in bijlage A.  
 
 
2.2. Meetresultaten 

In de onderstaande tabel volgt een overzicht van de meetresultaten. 
 
Legenda: *) : Het aantal lagen is indicatief; bij de insnijding visueel beoordeeld met ongewapend oog. 
 -- : Concentratie < detectiegrens 
 + : Lage concentratie aangetoond 
 ++ : Matig hoge concentratie aangetoond 
 +++ : Hoge concentratie aangetoond 
 
Met betrekking tot de meetresultaten: 
• Over concentratiegrenswaarden van chroom-6 in oude verflagen bestaat nog geen regelgeving. De laagst 

meetbare chroomconcentratie in oude verflagen wordt bepaald door de combinatie van de 
meetgevoeligheid en betrouwbaarheid van de meetmethode. De in dit onderzoek gerapporteerde 
waarden zijn gebaseerd op de actuele stand der techniek. 
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Tabel 2.1: Overzicht van de meetresultaten Brug Vreeland, objectnummer BK201-64.755 

 
 
 
3. CONCLUSIES 

In de coatingsystemen op de in fase 1 en fase 2 onderzochte onderdelen van de Brug Vreeland, 
objectnummer BK201-64.755, is geen chroom-6 vastgesteld. 
 
 
 
 
 
  

Sneltest

Chroom 
[Cr]

Lood   
[Pb]

Zink 
[Zn]

Koper 
[Cu]

Chroom-6 
aangetroffen 

ja/nee

1 Verkeersignalering Zwart - + +++ - -- Staal (verzinkt), 2 lagen coatingsysteem, witte 
primer

2 Verkeersignalering Wit - + +++ - -- Staal (verzinkt), 2 lagen coatingsysteem, witte 
primer

3 Slagboomkast Blauw - - - + -- Staal, 2 lagen coatingsysteem, witte primer
4 Slagboom Rood - - + - -- Aluminium, 2 lagen coatingsysteem, witte primer
5 Slagboom Wit + - - - Nee Aluminium, 2 lagen coatingsysteem, witte primer
6 Lantaarnpaal noordoostzijde Blauw - - +++ - -- Staal, 2 lagen coatingsysteem, groene primer
7 Trekstang noordzijde Wit - +++ +++ - -- Staal, 3 lagen coatingsysteem, rode primer
8 Hekwerk - baluster Blauw - - ++ - -- Staal, 3 lagen coatingsysteem, rode primer
9 Hekwerk - leuning rechthoekig profiel Wit - - - - -- Staal, 3 lagen coatingsysteem, witte primer

10 Hekwerk - leuning rond profiel Blauw - +++ ++ - -- Staal, 4 lagen coatingsysteem, witte primer
11 Hameikolom noordzijde Donkerblauw - ++ ++ - -- Staal, 5 lagen coatingsysteem, rode primer
12 Hameikolom noordzijde Lichtblauw - +++ ++ - -- Staal, 3 lagen coatingsysteem, rode primer
13 Brugwachterhuis - gevelplaat Lichtgrijs - - + - -- Aluminium, 2 lagen coatingsysteem, grijze primer
14 Brugwachterhuis - kozijn Wit - - + - -- Aluminium, 2 lagen coatingsysteem, witte primer
15 Brugwachterhuis - deur Lichtgrijs - - + - -- Aluminium, 2 lagen coatingsysteem, grijze primer
16 Lantaarnpaal noordwestzijde Blauw - + +++ - -- Staal, 2 lagen coatingsysteem, blauwe primer
17 Slagboom Rood - - - - -- Aluminium, 2 lagen coatingsysteem, witte primer
18 Slagboom Wit - - - - -- Aluminium, 2 lagen coatingsysteem, witte primer
19 Hameikolom zuidzijde Donkerblauw - + ++ - -- Staal, 3 lagen coatingsysteem, rode primer
20 Hameikolom zuidzijde Lichtblauw - +++ +++ - -- Staal, 3 lagen coatingsysteem, rode primer
21 Hekwerk - leuning rond profiel Blauw - - ++ - -- Staal, 3 lagen coatingsysteem, rode primer
22 Hekwerk - hekwerk baluster Blauw - - ++ - -- Staal, 3 lagen coatingsysteem, witte primer
23 Hekwerk - leuning rechthoekig profiel Wit - - - - -- Staal, 3 lagen coatingsysteem, witte primer
24 Trekstang zuidzijde Wit - +++ ++ - -- Staal, 3 lagen coatingsysteem, rode primer
25 Val - schampkant Wit - - - - -- Staal, 3 lagen coatingsysteem, grijze primer
26 Ballastkist - hamei - bovenzijde Wit - +++ ++ - -- Staal, 3 lagen coatingsysteem, rode primer
24 Ballastkist - hamei - zijkant Wit - - - - -- Staal, 3 lagen coatingsysteem, rode primer
V1 Val - onderzijde Donkerblauw + - - - Nee Staal, 4 lagen coatingsysteem, rode primer
V2 Val - onderzijde Donkerblauw + - - - Nee Staal, 4 lagen coatingsysteem, rode primer
V3 Val - onderzijde Donkerblauw + - - - Nee Staal, 4 lagen coatingsysteem, rode primer

Opmerkingen, bijzonderheden, laagopbouw 
coatingsysteem

Meting 
nr.

Onderdeel/locatie Coating-
systeem, 

kleur toplaag

Resultaten Handheld XRF
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BIJLAGE A. OVERZICHT MEETLOCATIES 

  
Foto A1: Meetlocatie 1 (zwart coatingsysteem) en meetlocatie 2 

(wit coatingsysteem) van de verkeersignalering. 
Foto A2: Meetlocatie 3 (slagboomkast), meetlocatie 4 

(slagboom, wit coatingsysteem) en meetlocatie 5 
(slagboom rood coatingsysteem). 

 

  
Foto A3: Meetlocatie 6, lantaarnpaal. Foto A4: Meetlocatie 7, trekstang aan de noordzijde van de 

brug. 
 

  
Foto A5: Meetlocatie 8 (baluster), meetlocatie 9 (leuning – 

rechthoekig) en meetlocatie 10 (leuning met rond 
profiel). 

Foto A6: Hameikolom noordzijde met meetlocatie 11 (donker-
blauwe coating) en meetlocatie 12 (lichtblauwe 
coating). 
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Foto A7: Brugwachtershuis met meetlocatie 13 

(kolombekleding), meetlocatie 14 (kozijn) en 
meetlocatie 15 (deurprofiel). 

Foto A8: Meetlocatie 16, lantaarnpaal noordwestzijde. 

 

  
Foto A9: Meetlocatie 17 (slagboom, rood coatingsysteem) en 

meetlocatie 18 (slagboom wit coatingsysteem). 
Foto A10: Hameikolom noordzijde met meetlocatie 19 (licht-

blauwe coating) en meetlocatie 20 (donkerblauwe 
coating). 

 

  
Foto A11: Meetlocatie 21, leuning van het hekwerk (rond profiel). Foto A12: Meetlocatie 22, baluster van het hekwerk. 
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Foto A13: Meetlocatie 23, hekwerk met rechthoekig profiel. Foto A14: Meetlocatie 24, trekstang aan de zuidzijde van de 

brug. 
 

  
Foto A15: Meetlocatie 25, schampkant aan de zijkant van het val. Foto A16: Meetlocatie 26 en 27, ballastkist van de hamei. 

 

  
Foto A17: Meetlocatie V1, onderzijde van het val. Foto A18: Meetlocatie V2, onderzijde van het val. 
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Foto A19: Meetlocatie V3, onderzijde van het val.  
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