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CoatingCoating

Met goed gekozen coatingsysteem gaan constructies langer mee

Adviseren, inspecteren, innoveren en het leveren 
van kennisintensieve diensten zijn de werkzaam-
heden van Bjond Innovation. Dit onderzoeksbu-
reau uit het Belgische Maaseik houdt zich bezig 
met het beschermen van beton en staal in de 
breedste zin van het woord. Vooral waar het com-
plex wordt, behaalt het bedrijf goede resultaten. 
“Je kunt wel zeggen dat we experts in coatings, 

Met goed gekozen 
coatingsysteem gaan 
constructies langer mee
ProRail onderzoekt samen met BJond Innovation de bescherming van stalen spoorbruggen. Hoe moet je in de toekomst 
voorbehandelen, om corrosie tegen te gaan en hoe pak je dit vervolgens aan? 

Tekst: Irene Teunissen    Beeld: Bjond Innovation

Stralen van staal (conventioneel). Oude brug met roest. Verwijderen coating (met behulp van laser).
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bouwmaterialen en materiaalkeuze zijn”, zegt ei-
genaar Jo van Montfort. “Maar ons specialisme 
ligt met name op het gebied van corrosiebescher-
ming. Daarvoor heeft ProRail ons ook ingehuurd. 
Het verwijderen en weer aanbrengen van nieuwe 
verflagen, oftewel coatingbescherming op stalen 
spoorbruggen is een lastig karwei. Niet alleen 
moet dit zo snel mogelijk en bij voorkeur ’s nachts 

gebeuren, ook zijn de werkomstandigheden – han-
gend onder een brug en boven het water – niet al-
tijd gemakkelijk.” Meestal wordt bij deze bruggen 
de coating er met straalmiddelen onder hoge druk 
afgestraald. Maar soms zitten de coatingsystemen 
er al tientallen jaren op en bevatten ze lood en 
andere milieubelastende stoffen. Deze kunnen er 
niet zomaar afgestraald worden. Om met vernieu-

wende oplossingen te komen, werkt opdrachtge-
ver ProRail samen met partijen die anders tegen 
deze onderwerpen aankijken. BJond is er daar 
één van. In samenwerking met de opdrachtgever 
onderzoeken ze alternatieven om oude coatings 
te verwijderen en nieuwe weer aan te brengen. 
Manieren die gemakkelijker, sneller, slimmer en 
vernieuwend zijn. Van Montfort: “De inventarisa-
tiefase waarin we methodieken met elkaar verge-
leken hebben, is nagenoeg afgerond. Binnenkort 
start de testfase. Eén van de alternatieven die 
we bedacht hebben, is het gebruik van sterke la-
serstralen om de coating met hoge gebundelde 

energie te verwijderen. In de toekomst kunnen 
hiervoor robots en drones worden ingezet.”

COATING NIET ALS SLUITPOST
Corrosiebescherming en onderhoud worden 
meestal gezien als sluitposten bij het ontwerpen 
van een constructie. Maar levensduur en duur-
zaam onderhoud van beton- en staalconstructies 
zijn essentieel. Ze moeten lang meegaan en dat 
geldt ook voor de verf. “We zijn daarom eveneens 
bezig met het zoeken naar en het ontwikkelen van 
nieuwe verfsystemen om deze constructies te be-
schermen. Tegenwoordig bestaat een coatingsys-

teem uit drie tot vier lagen die apart aangebracht 
moeten worden en waar wel 24 uur droogtijd 
tussen kan zitten. Bovendien moet de construc-
tie afgeschermd worden tegen stof en regen. We 
onderzoeken momenteel betere oplossingen en 
maken daarbij gebruik van ons sterke netwerk”, 
aldus Van Montfort. Daar komt bij dat een goed 
geselecteerde coating vroegtijdig roesten voor-
komt, waardoor voor een constructie minder staal 
(minder ‘corrosietoeslag’) nodig is, hetgeen kosten 
bespaart. Van Montfort vindt het nodig dat bij het 
ontwerpen van de constructie al met de coating 
en de onderhoudbaarheid daarvan rekening ge-
houden wordt. “We willen graag met onze unieke 
kennis al in het voortraject betrokken zijn. De kwa-
liteit van een coatingsysteem wordt bepaald door 
de combinatie van drie P’s: product, proces en per-
soon. Met een goed geselecteerd coatingsysteem 
in combinatie met een passende voorbehandeling 
en de juiste mensen die het product aanbrengen, 
kun je geld en tijd besparen. Vooral dat laatste is 
voor organisaties als ProRail uiterst belangrijk.”    ❚


