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Nieuwsbrief oktober 2015  
 
Met deze twaalfde 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.  

 

Nog steeds boven het Julianakanaal bezig 

In oktober zijn we flink opgeschoten. Er zijn weer de nodige meters geschilderd boven het 

Julianakanaal. Ook de damwanden rondom de steunpilaren van de brug zijn onderhanden 

genomen en zien er nu weer strak uit. Die hebben een zwarte kleur gekregen. De komende 

weken zal het laatste brugdeel in de nieuwe verf gezet worden. Tot slot zijn we begonnen met 

de demontage van de steigers van het brugdeel ter hoogte van het landhoofd aan de Elsloose 

zijde. Kortom, het werk schiet op. 

 

 
 

Foto: Links op de foto is een van de damwanden te zien die recent is geconserveerd, rechts het 

laatste brugdeel dat onderhanden wordt genomen, rechtsonder ons ketenpark.  

 

We naderen het eind 

We verwachten eind van het jaar de hele klus te hebben afgerond. November wordt voor ons 

nog een spannende maand. We verrichten dan afrondende schilderwerkzaamheden boven het 

kanaal, aan de onderkant van de Scharbergbrug. De scheepvaart moet dan met onze 

werkzaamheden rekening houden. In de volgende nieuwsbrief leest u meer daarover.    

 

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

