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Beste lezer,  
Een van de onderdelen van het 
grote dijkversterkingsproject ‘Sterke 
Lekdijk’ is het deelproject 
‘Salmsteke Ontkiemt!’. Dit 
deelproject wordt door Mourik Infra 
BV uitgevoerd. Het project is op 23 
juni van start gegaan en loopt tot 30 
juni 2023.  
 
In deze tweede nieuwsbrief 
brengen we u graag op de hoogte 
van alle ontwikkelingen binnen het 
project. U leest wat er al is gedaan, 
waar we op dit moment aan het 
werk zijn en wat u de komende 
periode aan werkzaamheden kunt 
verwachten. 
 
Het project heeft heel wat voeten in 
de aarde, maar het resultaat wordt 
iets om naar uit te zien. 
 
Vriendelijke groeten, 

Team Mourik - Salmsteke 

Samen met Hoogheemraadschap 

De Stichtse Rijnlanden en alle 

gebiedspartners hebben wij op 23 

juni de start van het project 

Salmsteke gevierd. Een 

zonovergoten donderdag!  

Naast de officiële opening en de 

vastlegging daarvan op foto’s, was 

er een kennismarkt met stands met 

informatie over het project. 

Bezoekers kregen een flyer mee 

met informatie over de uiterwaard, 

het werkgebied, de 

werkzaamheden en de planning.   

 

De informatieflyer 

bouwwerkzaamheden uiterwaard  

is te vinden op de projectwebsite 

Salmsteke, die wordt beheerd door 

HDSR. Kijk onder Documenten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid 

Wij doen er alles aan om veilig te 

werken en de veiligheid van de 

omgeving te borgen. Met het oog 

daarop hebben wij de nodige 

maatregelen genomen.  

 

U kunt ons helpen door een 

bezoek aan de uiterwaard deze 

zomer uit te stellen. Wij rijden met 

zwaar materieel en hebben daarbij 

de ruimte nodig.  
  

Zonnige projectstart 

uiterwaard  

https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/salmsteke/
https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/salmsteke/


 

    2 Salmsteke nummer 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluit aan bij de app-groep 

Naast deze nieuwsbrief, kunnen 

we u ook via WhatsApp op de 

hoogte houden. Bij het behalen 

van een mijlpaal of bijzonder 

bericht krijgt u een bericht, met een 

foto van het behaalde resultaat. 

We gebruiken de app-groep ook 

om een bericht te sturen als er 

meer overlast ontstaat dan we 

vooraf hadden voorzien. Als het 

nodig is kunnen we via de app een 

grote groep mensen snel bereiken.  

 

Wilt u via de app op de hoogte 

blijven van de voortgang?  

Meld u aan voor de app-groep. 

Via een e-mail naar 

uitvoeringsalmsteke@mourik.com 

Of een appje naar  onze 

omgevingsmanager: Marjolijn 

Rietveld (06 4767 9898).  

 

Let wel: uw telefoonnummer is 

zichtbaar in de app-groep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopende veldproef   

Het project Salmsteke is een 

innovatief project, waarin we ook 

met veldproeven aan de gang 

gaan. We testen een systeem om 

het wegspoelen van zand oftewel 

piping in de dijk tegen te gaan. De 

proefopstelling bestaat uit Prolock 

filterschermen. Deze verticale 

schermen in de grond laten 

kwelwater door, maar voorkomen 

dat het zand wegspoelt. De dijk 

behoudt daardoor zijn stabiliteit.  

 

Meer weten over ProLock? 

Kijk op de website van 

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden: 

Hdsr.nl/buurt/sterke-

lekdijk/salmsteke/nieuws/nieuws/ve

ldproef-prolock-delta-filterscherm/. 

 

Uitgevoerde werkzaamheden  

De bouwplaats is afgezet met 

bouwhekken. Bij omliggende 

panden zijn 0-metingen uitgevoerd 

en boringen afgerond, zodat we de 

uitgangssituatie goed in beeld 

hebben. Tijdens de gehele 

uitvoeringsperiode blijven we 

monitoren of de werkzaamheden 

schade veroorzaken.  

 

 
Komende werkzaamheden  

De komende periode ligt de focus 

op de realisatie van een nieuwe 

boothelling. Ook maken we  een 

tijdelijke laad- en loskade voor het 

afvoeren van materiaal dat we uit 

de geul halen.  Ook gaan we half 

juli starten met graafwerk-

zaamheden t.b.v. de geul. 

 

 

Aandachtspunten voor 

publiek  

De werkzaamheden gaan in de 

zomerperiode gewoon door. We 

houden de vaart erin. Tijdens de 

werkzaamheden is de uiterwaard 

niet geschikt om te recreëren.  

 

De veerpont blijft in bedrijf. De 

route naar de veerpont is iets 

gewijzigd. Dit wordt duidelijk op 

borden aangegeven.  

 

Houdt er erg in dat er meer 

transporten op de dijk rijden dan u 

gewend bent. Onze chauffeurs 

worden extra geinstrueerd op 

veiligheid. Kijkt u met ons mee? 

Samen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uitvoeringsalmsteke@mourik.com
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Calamiteitennummer 

We doen er alles aan om onze 

werkzaamheden veilig uit te 

voeren, ook voor de omgeving. We 

streven ernaar om de hinder zoveel 

mogelijk te beperken. 

 

Bij calamiteiten onder werktijd kunt 

u ons als volgt bereiken: 

• Ga naar onze uitvoerder in de 

bouwkeet  

• Bel onze omgevingsadviseur 

Marjolijn Rietveld:  

06 4767  9898 

 

Bij calamiteiten buiten kantoortijden  

(van 17.00u tot 0700u en weekenden) 

belt u het calamiteitennummer van 

Mourik: 06-51 383 717 

 
Dit nummer is bedoeld voor zaken 

die niet kunnen wachten tot de 

volgende werkdag, zoals: 

• Ongeval op het werkterrein; 

• Schade aan objecten op het 
werkterrein; 

• Onverwachte 
veiligheidssituaties aan de dijk; 

• Brand op of naast het 
werkterrein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Contact en informatie 

Op de website van 

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden vindt u alle 

nieuwsberichten over het project 

Sterke Lekdijk; zie www.hdsr.nl 

 

Vragen, klachten, suggesties of 

meldingen kunt u doorgeven aan 

onze omgevingsmanager, Marjolijn 

Rietveld. Zij neemt hierover binnen 

2 werkdagen contact met u op.  

• E-mail: 

uitvoeringsalmsteke@mourik.c

om 

• Telefoon: 06 4767 9898 

 

Voor vragen die niet over de 

uitvoering gaan, kunt u terecht bij 

Koen Mathot, omgevingsmanager 

van HDSR: 

• Telefoon: 06-82941609 

 

Vast inloopspreekuur  

We houden elke 14 dagen op 

maandag inloopspreekuur in de 

bouwkeet. Onze 

omgevingsmanager is aanwezig 

om uw vragen over de uitvoering 

van het project te beantwoorden of 

gaat op zoek naar het antwoord. 

 

Tijdstip: in de even weken, op 

maandag, tussen 10 en 12 uur.  

Locatie: Lekdijk Oost 5a (let op de 

borden).   

LET OP: in verband met de 

vakantie, is er geen inloop op 

maandag 25 juli 2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUD EN NIEUW: VERZAMELEN 

VERHALEN EN FOTO’S 

De werkzaamheden aan de 

uiterwaard en Lekdijk Oost leek 

ons een uitstekend moment om te 

zien of u nog foto’s heeft ‘van 

vroeger’. 

Zijn er nog beelden bekend hoe 

het er ooit uit zag? Heeft u 

misschien verhalen of 

herinneringen die u met ons wilt 

delen?  

 

Deze verhalen en oude foto’s 

kunnen we dan gebruiken voor 

bijvoorbeeld een stukje in deze 

nieuwsbrief met een mooie tijdlijn 

van ‘Toen naar Nu’. 

 

 
 

http://www.hdsr.nl/
mailto:salmsteke@mourik.com
mailto:salmsteke@mourik.com

