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Nieuwsbrief juli 2015  
 
Met deze negende nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de 

onderhoudswerkzaamheden die wij momenteel in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoeren aan 

de onderzijde van de Scharbergbrug in Elsloo.  

 

Conservering vierde fase voortvarend van start gegaan 

Afgelopen maand is fase 3 afgerond, het brugdeel boven de Grensmaas. Samen met fase 1 en 

2 staat daarmee zo'n 200 meter van de Scharbergbrug in de nieuwe verf.  

Thans zijn we zijn volop bezig met de werkzaamheden aan de vierde fase, het gedeelte  boven 

het Julianakanaal. Dit deel is zo'n 115 meter lang.  

Het eerste onderdeel van de vierde fase zal aan het eind van de maand al geconserveerd zijn. 

Dit betreft het gedeelte ter hoogte van het landhoofd aan de Elsloose zijde.  

Als dit deel klaar is, wordt boven het kanaal gewerkt. Daarna is het landhoofd tussen het kanaal 

en de Grensmaas aan de beurt. Wij verwachten dat fase 4 eind oktober is afgerond. Dan staat 

die ook in de nieuwe verf.  

Resteert daarna nog fase 5, waarbij enkele  kleinere werkzaamheden worden uitgevoerd op en 

aan de bovenrand van de brug.    

 

 
Foto: De eerste 200 meter van de Scharbergbrug staat in de nieuwe verf.  

 

Doorwerken tijdens de vakantie 

Het werk ligt niet stil tijdens de bouwvak. We werken in augustus gewoon door. 

 

Meer informatie gewenst?  

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of wilt u meer te weten komen over onze 

werkzaamheden aan de brug, kijk dan op onze website www.vanderende.nl/csb.  

Op deze website staan ook de contactgegevens vermeld als u een vraag heeft tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden, als u maandelijks van ons een voortgangsbericht wilt 

ontvangen of als u bijvoorbeeld een klacht wilt melden.  

 

Met vriendelijke groet, 

Van der Ende Infrastructure BV 

http://www.vanderende.nl/csb

