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Projecten Berg aan de Maas - Oud-Urmond 
 
 
Mogelijke geluidshinder door werkzaamheden brug Berg 
 
Rijkswaterstaat is sinds mei vorig jaar druk bezig met groot onderhoud aan de brug in 
Berg aan de Maas. Tijdens dit onderhoud leggen we twee nieuwe fietspaden aan en 
renoveren we de constructie om de brug te versterken. Deze werkzaamheden 
verlopen volgens planning. Volgens planning wordt de brug op 21 juli 2017 
opengesteld voor het verkeer. 
Een omvangrijke klus die af en toe kan zorgen voor wat geluidsoverlast. Zoals in de 
dagen voor Kerst toen ’s nachts het betondek van de brug is gestort. Vooral het 
afwerken van dit betondek, het zogenaamde vlinderen, gaat met het nodige geluid 
gepaard. Wij hebben onze uiterste best gedaan om de overlast tot een minimum te 
beperken maar kunnen ons voorstellen dat u toch het een en ander gehoord heeft.         
 
Het betondek ligt er nu netjes bij en ook de ‘schampkanten’ langs de rijbanen zijn 
klaar. Voor de komende tijd staan nieuwe werkzaamheden gepland. De stalen 
constructie van de brug krijgt een nieuwe beschermlaag. Voordat we deze laag 
aanbrengen, gaan we de constructie stralen om de oude laag te verwijderen. De 
blootliggende constructie wordt geïnspecteerd en als dat nodig is ook meteen 
gerepareerd. Deze werkzaamheden nemen in totaal tien tot twaalf weken in beslag en 
vinden vooral overdag plaats. Uiteraard doen we er ook nu weer alles aan om binnen 
de geluidsnormen te blijven. Toch kan het zijn dat u er enige last van ondervindt.  
We hopen dat we dan (opnieuw) op uw begrip mogen rekenen. Hiervoor al bij 
voorbaat onze dank!  
 
Julianastraat-Raadhuisstraat-Plakstraat 
Nadat de werkzaamheden aan de brug in Berg zijn afgerond en de brug weer 
open is, pakken wij de werkzaamheden aan de Julianastraat-Raadhuisstraat-
Plakstraat weer op. Momenteel wordt het ontwerp onder de loep genomen om te 
kijken of op onderdelen nog geoptimaliseerd kan worden. 
 
Contactgegevens 
Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de brug? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl , 
www.vananaarbeter.nl of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 
0800-8002 (gratis). 
 
Met overige vragen kunt u Roger Vluggen van de gemeente Stein bellen: 
telefoonnummer 046-4359393.  
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