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In 1999 is een langdurige buitenop-
stelling gestart met twaalf zogeheten 
kunstwerken op twee (kust)locaties 
in Nederland. Doel: het bepalen van 
de effecten van bepaalde aanslui-
tingen en (aangebrachte) defecten 
op de prestaties van verschillende 
conserveringen. De eerste metingen 
(2000-‘03) leidden tot constateringen 
en aanbevelingen voor de ontwerper. 
De laatste inspectie (2014-’15) richt 
zich op de coatings zelf, en heeft een 
signaalfunctie naar de applicateur en 
het staalconstructiebedrijf.

De corrosiewering van een staalconstructie 
valt of staat niet uitsluitend met de conserve-
ring (coatings), maar ook met de detaillering 
van de aansluitingen/knooppunten in de 
constructie. Hoe goed een coating ook is, 
met een matige detaillering kan het alsnog 
verzaken. Dat weer verhoogt de reparatie- en 
onderhoudskosten, en daarmee ook de 
levensduurkosten. Daarom is in 1998 beslo-

CONSERVERING EN DETAILLERING (2): APPLICATIE EN UITVOERING

Te kust en te keur
Tabel 1. Niveaus, voorbereiding, klimaatklasse, voorbehandeling en afwerking.

niveau* voorbereiding klimaatklasse** voorbehandeling afwerking***

I – geen afgeronde randen

– lasspetters niet verwijderd

– lassen extra ruw

C1 gestraald Sa2½ coating

II – gebroken randen 45º 

– laswerk standaard

– lasspetters verwijderd

C2/C3 gestraald Sa2½ coating

III – randen afgerond

– lasspetters verwijderd

– laswerk extra zorg gelegd

C4/C5 (I + M) gestraald Sa2½ coating

IV – verzinkt en goed licht aangestraald coating

V – verzinkt en minder kwaliteit te licht aangestraald coating

VI – verzinkt en slechte kwaliteit zeer zwaar aangestraald coating

* De kleuren verwijzen naar de gebieden in afbeelding 1.
** Conform ISO 12944 (oplopend van een atmosfeer met lage/geen agressiviteit tot zware agressiviteit/lucht-
vochtigheid). 
*** Zie kader 50 en 52 voor een indicatie.

3. De constructie van de kunstwerken met de verschillende niveaus in kleur (zie tabel 1).

2. Opstelling Ijmuiden in 1999.

1. Opstelling Den Helder in 2003.
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ten, door TC 4 - Duurzaamheid van Bouwen 
met Staal onder leiding van Huig Bunk van 
Hoogovens RD&T, om langdurig meerdere 
gelijke objecten met verschillende coatings 
van diverse producenten, bloot te stellen aan 
het buitenklimaat. Dit onder de naam 
‘Duurzaamheid van verbindingen’ en met 
het doel de effecten en werking te bepalen 
van bepaalde aansluitingen en (bedoelde) 
defecten op de prestaties van de coating, en 
vice versa. 
De opgestelde objecten zijn identiek in vorm 
en kennen verschillende onderdelen en 
afwerkniveaus (afb. 3 en tabel 1). Om eventu-
ele maatregelen en gedrag te beoordelen, zijn 
hierbij ‘defecten’ die in de praktijk voorko-
men, aangebracht. Te denken valt aan 
mouseholes, gebroken of rechte hoeken, 

punt-, ketting- en volle lassen, lasspetters en 
te licht of te zwaar aanstralen van het ther-
misch verzinkte oppervlak. Ook zijn ver-
schillende bevestigingsmiddelen (materialen) 
gebruikt om onderling te kunnen beoorde-
len. Het project is tweeledig, het eerste deel is 
reeds gedocumenteerd[1, 2]. Nu zijn ook de 
metingen van het tweede deel bekend.

Metingen op twee locaties
In totaal zijn twaalf kunstwerken (staaltype 
A) gemaakt en gemonteerd, genummerd van 
1 tot en met 12. Tien staan op het TNO-ter-
rein in Den Helder (afb. 1) en twee op het 
huidige Tata-terrein in IJmuiden (afb. 2), de 
laatste twee zijn ‘replica’s’ van twee uit Den 
Helder (kw 7 en 10). Het verschil tussen de 
objecten is het toegepaste verfsysteem, al of 

niet met een verzinkte onderlaag. De kennis 
van het gedrag van de coating is bedoeld 
voor de verfproducent zelf.
De twee locaties zijn gekozen om de corro-
siebelastingklasse C5-M (maritiem) en C5-I 
(industrieel) te vergelijken. Voortijds zijn de 
twee constructies in IJmuiden verplaatst van 
een locatie vlakbij de hoogovens naar een 2,5 
km verderop gelegen terrein achter een kan-
toorgebouw. Een bedoeld vergelijk tussen I 
en M loopt dus spaak.
Het project heeft twee meetperiodes: 2000-
‘03 en ‘14. In het eerste tijdvak zijn de metin-
gen gedaan door TNO Industrie en Techniek 
(nu TÜV Rheinland) en zijn specifiek 
bedoeld om de combinatie ontwerp-conser-
vering te beoordelen met name op de detail-
lering. Eén kunstwerk valt buiten de boot, 

Tabel 2a. Visueel beoordeelde eindscores (2014) per niveau. 

kunstwerk i ii iii iV V Vi

1 8,2 7,5 8,2 9,3 9,5 8,3

2 5,3 4,6 5 9 8,8 7,3

3 2,6 2,6 2,7 2 5,7 6,7

4 8 8 8,7 8,8 8 8,3

5 4,6 4,7 4,7 8 9 8,5

6 3,4 3,7 4,7 8,3 9 9

7 7 7,2 5,7 8 7,9 8,7

8 6,3 7 7,5 8 8,7 8,7

9 9,7 9,7 9,3 9,3 9 9

10 6,8 7,5 6,2 8,7 8,7 8,3

11 9 9 9 10 10 10

12 9,5 9,5 9,5 10 10 10

1. Zeer ernstige gebreken, vervanging is direct noodzakelijk, gevaar voor bezwijken.
2. Zeer veel gebreken, vervanging is noodzakelijk.
3. Veel gebreken, direct onderhoud uitvoeren.
4. Gebreken, binnen 1 jaar verfsysteem volledig verwijderen. 
5. Gebreken, binnen 1 jaar lokaal onderhoud en volledig overlagen. 
6. Gebreken, binnen 2 jaar lokaal onderhoud is voldoende. 
7. Beginnende gebreken, onderhoud uitvoeren binnen 3 jaar.
8. Geringe gebreken, inspecteren inplannen 5 jaar.
9. Zeer geringe gebreken.
10. Geen gebreken.

Tabel 3. Laagdiktemeting verfsysteem (2014) op gestraald staal (mm).

kunstwerk gemiddelde minimaal maximaal standaard 

deviatie

aantal metingen

1 371 221 706 91 102

2 378 168 765 132 101

3 303 142 856 133 72

4 359 211 654 77 105

5 438 206 1051 146 115

6 224 112 443 71 107

7 251 141 503 70 105

8 426 160 1198 141 104

9 298 171 591 79 105

10 392 231 784 93 116

11 - - - - -

12 - - - - -

Sponsoren en betrokken partijen ku(n)stwerken 

deel 1 (1999-2003).

Baril Coatings, Bedrijfschap Schildersbedrijf, Deege 

Metaalfinishing, Hempel Coatings, AKZO nobel, Jotun 

Paints, Nedcoatgroup, SigmaKalon, Verzinkerij Weert, 

Zandleven Coatings, Oostingh Staalbouw, Metaalbe-

scherming Katwijk, Hoogovens, Stichting Doelmatig 

Verzinken, NIL, VOM, Rijkswaterstaat, NS, ABT, Telford 

Consult, Gemeentewerken Rotterdam, Rijksgebouwen-

dienst, Iv-Consult, ECCS, Ter Steege, TNO Industrie en 

Techniek.

Sponsoren en betrokken partijen ku(n)stwerken 

deel 2 (2014).

Staalfederatie Nederland, SNS, Tata Steel, Coatinc, 

Hillebrand, Drecht Coating Services, Kabecon, COT, 

OGOS/Rijkswaterstaat, M2i.

4. Voorbeeld van een spectrum van kunstwerk 9: 
primer en toplaag.
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Tabel 2b. Corrosiescore nulmeting (TÜV, 2000).




