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Projecten Berg aan de Maas - Oud-Urmond 
 

 
Renovatie brug Urmond voorlopig zonder geluidsoverlast 
Combinatie Mourik –Dynniq (CMI) is in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met 
de renovatie van de brug Urmond in de gemeente Stein. Omwonenden zijn 
geïnformeerd over geluidshinder die daarmee gepaard gaat, maar die blijft 
voorlopig uit. De planning is aangepast, waardoor de straalwerkzaamheden een 
aantal weken later worden uitgevoerd. 
  
Om de stalen boogconstructie van de brug in Urmond te kunnen stralen en 
conserveren, is op de brug een steiger gebouwd. De staalconstructie onder het 
wegdek en de fietspaden wordt behandeld vanuit een ‘conserveringswagen’ die 
onder de brug is gehangen. Van hieruit krijgt CMI ook een gedetailleerd beeld van 
de toestand van de staalconstructie onder de fietspaden. Die blijkt nu in slechtere 
staat dan verwacht. Daarom is besloten eerst een uitgebreide technische inspectie 
uit te voeren, van de hele staalconstructie onder de brug, en te bekijken of er 
aanvullende maatregelen nodig zijn. 
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Inspectie vanaf het water 
Deze uitgebreide inspectie kan alleen worden uitgevoerd vanaf het water, vanaf 
een werkschip met een hoogwerker. Omdat de aanvraag en realisatie van een 
stremming voor scheepvaartverkeer enige tijd in beslag neemt, kunnen de 
geplande renovatiewerkzaamheden voorlopig niet doorgaan. Er is tijd nodig om 
schippers en belangenvereniging Schuttevaer te informeren over deze situatie. 
  
Dat betekent ook dat er voorlopig geen werkzaamheden uitgevoerd worden aan 
de brug in Urmond. 
  
Of deze extra inspectieronde invloed heeft op de opleverdatum of werkvolgorde is 
nog niet duidelijk. 
Daar kunnen we pas iets over zeggen als de resultaten van de inspectie bekend 
zijn. Door Rijkswaterstaat is wel al aangegeven dat de brug tijdens de carnaval 
beschikbaar is om de carnavalsoptocht te laten passeren. 
 
Uitstel vervolgwerkzaamheden Julianastraat-Raadhuisstraat-Plakstraat 
De gemeente Stein heeft in overleg met de aannemer besloten om de start van de 
vervolgwerkzaamheden aan de Raadhuisstraat – Julianastraat- Plakstraat uit te 
stellen. De belangrijkste reden hiervoor is dat we de hinder voor de inwoners van 
Berg aan de Maas en Oud Urmond willen beperken.  
 
Op dit moment verricht Rijkswaterstaat ook (inspectie)werkzaamheden aan de 
brug in Urmond. Om deze werkzaamheden veilig te laten verlopen, zijn er enkele 
verkeerslichten geplaatst. Deze regelen het verkeer met lange roodtijden 
(wachttijden). Het verkeer kan nu op twee manieren het kanaal oversteken: via de 
brug in Urmond of via de brug in Berg. Beide opties willen wij graag zo lang 
mogelijk open houden, vanwege de veiligheid en voor een goede doorstroming 
van het verkeer. Als we nu de Raadhuisstraat gaan opbreken, zou een groot deel 
van de verkeersdeelnemers alleen nog maar via brug in Urmond naar de andere 
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kant van het kanaal kunnen rijden. Dit zou tot nog langere wachttijden bij de 
tijdelijke stoplichten aan deze brug kunnen leiden en mogelijk ook tot onveilige 
verkeerssituaties. Door CMI wordt de afstelling van deze verkeerslichten indien 
mogelijk verder geoptimaliseerd, om de overlast te verminderen. 
  
Bijkomend voordeel is dat de werkzaamheden in gunstigere 
weersomstandigheden kunnen worden uitgevoerd. De kans op slecht weer neemt 
in deze tijd van het jaar toe. Op zich is slechter weer geen reden om 
werkzaamheden niet uit te voeren. Maar het risico dat de straten langer 
openliggen door onwerkbaar weer is wel reëel. Hierdoor zou u meer en ook langer 
overlast kunnen ondervinden door de werkzaamheden. Dat willen wij voorkomen. 
Rond de feestdagen wensen wij geen openliggende straten. 
  
Tenslotte biedt een latere start van de stratenaanpak de mogelijkheid om 
nauwkeuriger aan te sluiten op de planning van de brug in Urmond. Hierdoor 
wordt de kans op vertraging als gevolg van onvoorziene omstandigheden kleiner. 
 
De exacte startdatum van de werkzaamheden aan de Raadhuisstraat- 
Julianastraat- Plakstraat is op dit moment nog niet bekend. Zodra hier meer over 
duidelijkheid is, zullen wij u via deze nieuwsbrief nader informeren. De 
werkzaamheden zullen zeker niet voor de carnaval van 2018 van start gaan. 
 
Contactgegevens 
Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de brug in Urmond?  

Stuur een mailtje naar de omgevingsmanager van CMI, Aroon Chotoe, via: 
achotoe@mourik.com. 
 
Met overige vragen kunt u Roger Vluggen van de gemeente Stein bellen: 

telefoonnummer 046-4359393.  


