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Geachte bewoner, 
 
In 2020 hebben wij, Van den Herik Sliedrecht, van Rijkswaterstaat opdracht gekregen om de 
verruimingswerkzaamheden in het Julianakanaal uit te voeren op het traject Berg-Obbicht. Na onze 
gedegen voorbereiding en het uitvoeren van diverse onderzoeken zijn we klaar om te starten met de 
uitvoeringswerkzaamheden. Met deze brief informeren wij u over onze werkwijze, de start en onze 
informatievoorziening. 
 
Onze werkwijze 
Op het traject Berg-Obbicht is in het verleden door een andere aannemer met de 
verruimingswerkzaamheden gestart. Destijds werd tijdelijk de waterremmende kleilaag op de bodem van 
het kanaal verwijderd in den natte: de werkzaamheden vonden grotendeels onder water plaats. Er is toen 
ernstige vernatting van de bodem geconstateerd met als gevolg dat een aantal woningen wateroverlast 
kreeg en het project tijdelijk is gestopt. Om vernatting en wateroverlast bij deze werkzaamheden te 
voorkomen, hanteren wij een andere uitvoeringsmethode: werken in den droge. Dit houdt in dat we, 
gefaseerd, delen van het Julianakanaal droog zetten. We maken een tijdelijke bouwkuip van stalen 
damwanden waarlangs de scheepvaart kan blijven varen. Na voltooiing van de bouwkuip pompen we het 
kanaalwater eruit. Zo ontstaat een droge werksituatie en kan er geen lekkage ontstaan bij het tijdelijk 
verwijderen van de waterremmende kleilaag. Deze methode hebben we eerder succesvol toegepast bij het 
aanleggen van een passeervak in het Julianakanaal ter hoogte van Elsloo.  
 
Start werkzaamheden 
Het project wordt in fases uitgevoerd. We starten met deelgebied 6, dat zich ter hoogte van de sportvelden 
in Berg bevindt, over een lengte van ca. 760m. Vanaf januari 2022, direct na de kerstvakantie, richten we 
ons werkterrein in en zodra de damwanden geleverd zijn (naar verwachting halverwege januari 2022) 
starten we met het aanbrengen van de damwanden voor de bouwkuip. In totaal duurt deze 1e fase tot 
begin oktober 2022. Op de achterkant van deze brief kunt u een overzicht van ons werkgebied en een 
globale fasering vinden. 
Het aanbrengen en het verwijderen van de damwanden doen we met een trilblok. Vanwege de ruime 
afstand van de bebouwing en de specifieke methode van hoogfrequent trillen, is de verwachting dat de 
trillingen geen schade veroorzaken aan woningen en andere opstallen. De kans is wel aanwezig dat u de 
werkzaamheden hoort. We werken overdag en binnen de werktijden van 7.00uur tot 19.00uur. 
 
Informatievoorziening 
Om u van alle informatie te voorzien houden wij een inloopavond waarvoor we u van harte uitnodigen. 
Tijdens deze inloopavond geven wij een toelichting op onze werkwijze, planning en fasering en onze 
informatievoorziening. Tijdens de inloopavond gelden de van toepassing zijnde coronamaatregelen. 
Locatie: MFC Berg aan de Maas 
Adres: Bergerweg 1 te Berg aan de Maas 
Datum: donderdag 9 december 2021 tussen 19:00 uur en 21:00 uur 
 
Voor dit project hebben we ook een website gemaakt, waarop een animatiefilmpje te zien is over het 
project en onze werkwijze. De facebookpagina gebruiken we om korte updates te plaatsen over de 
voortgang van het project. De links van website en facebook staan onderaan deze brief. 
 

Mocht u vragen hebben, kunt u mij bereiken via onderstaande kanalen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Marcel Vrancken  
Omgevingsmanager     z.o.z. voor afbeelding werkgebied en planning 
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