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Nieuwsbrief september 2015  
 
Met deze elfde 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.  

 

Boven het Julianakanaal bezig 

Zoals in de vorige nieuwsbrieven reeds gemeld, zijn we thans bezig met de vierde fase van de 

conserveringswerkzaamheden aan de Scharbergbrug. De vierde fase duurt het langst, daar zit 

het meeste werk aan. Dit deel is 115 meter lang. De totale lengte van de Scharbergbrug 

bedraagt ruim 300 meter.  

Van deze fase zit een gedeelte van de werkzaamheden er reeds op. Het brugdeel ter hoogte 

van het landhoofd aan de Elsloose zijde staat inmiddels in de nieuwe verf. Daarmee is weer 

ruim 40 meter van de brug geconserveerd. Hiermee komt het totaal op zo'n 230 meter dat 

reeds geconserveerd is. 

Deze maand zijn we volop bezig met het gedeelte boven het Julianakanaal. Dit deel is 45 meter 

lang. Daarvan is inmiddels meer dan de helft gestraald. Als het stralen erop zit, komt het 

verfwerk aan de beurt. Daar wordt in oktober mee gestart. 

 

 
Foto: Alweer 40 meter van de brug staat in de nieuwe verf. In totaal is nu zo'n 230 meter 

geconserveerd. 

 

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

