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Nieuwsbrief november 2015  
 
Met deze dertiende 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.  

 

De laatste meters zitten er bijna op 

De maand november staat in het teken van de afronding van de werkzaamheden aan de 

laatste delen van de Scharbergbrug. Aan het eind van de maand zal het schilderwerk van 

het brugdeel boven het Julianakanaal in zijn geheel zijn afgerond. We hebben goed ons werk 

kunnen doen en de scheepvaart heeft daar geen last van ondervonden. Ook bij het 

landhoofd ter plaatse van het ketenpark zijn deze maand de laatste meters verfwerk 

aangebracht. Het werk zit er dus bijna op. Dat is ook de reden dat wij reeds begonnen zijn 

met het verwijderen van een gedeelte van ons materieel op de werkplaats.  

 

 
Foto: De onderkant van de brug zit weer strak in de verf  

 

Afrondende werkzaamheden in december 

De maand december staat voor ons in het teken van de laatste, kleine 

herstelwerkzaamheden en het opruimen van de steigers en van ons materieel. In de 

volgende, tevens laatste, nieuwsbrief leest u daarover meer. Tevens blikken we nog een 

keertje terug op de conservering van de Scharbergbrug, die ruim 1 jaar heeft geduurd.    

 

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

