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Beste lezer,  

 

Allereerst de beste wensen voor 
het nieuwe jaar! 
 
Een van de onderdelen van het 
dijkversterkingsproject ‘Sterke 
Lekdijk’ is het deelproject 
‘Salmsteke Ontkiemt!’. Dit 
deelproject wordt door Mourik Infra 
BV uitgevoerd. We kijken uit naar 
2023, waarin we veel 
werkzaamheden bij Salmsteke 
uitvoeren.  
 
In deze nieuwsbrief brengen we u 
graag op de hoogte van alle 
ontwikkelingen binnen het project. 
Met behulp van een mooie 
dronefoto en nieuwsberichten, 
brengen we het project in beeld en 
houden we u op de hoogte van de 
voortgang. Heeft u vragen naar 
aanleiding van de nieuwsbrief, dan 
horen we dat graag! 
 
Vriendelijke groeten, 

Team Mourik - Salmsteke 

WERKZAAMHEDEN: 

Voor de kerstvakantie is het 

afvoeren via het water gereed 

gekomen en is de laadbrug 

ontmanteld. De depots in de 

uiterwaard worden nu gevuld met 

klei en zand dat is vrijgekomen uit 

de uiterwaard en dat later wordt 

gebruikt bij de werkzaamheden 

aan de dijk. Daarnaast wordt er klei 

aangevoerd vanaf het water. 

 

Tijdens de kerstvakantie stonden 

de pompen uit. Deze zijn inmiddels 

weer aangezet, zodat we de 

getrapte oevers verder kunnen 

realiseren. Door deze oevers van 

houten trappen kan de vegetatie 

zich goed ontwikkelen en blijft de 

oever beschermd tegen erosie. De 

vegetatie zal uiteindelijk de rol van 

de houten constructie van 

natuurlijke oeverbescherming 

overnemen. 

 

Komende periode gaan we ook 

aan de slag met de 

werkzaamheden aan de oevers en 

bodem. Er worden matten met 

stenen aangelegd als scheiding 

tussen de zwemplas en de geul. 

De steenbestorting bij de 

geulmonding wordt in 

februari/maart uitgevoerd. Bij droog 

weer planten we bomen. 

 

Afgelopen week is er een camera 

inspectie uitgevoerd naar de 

effluentleiding op de dijk. Deze 

inspectie is in november 2022 niet 

doorgegaan in verband met de 

slechte weersomstandigheden.  

Hard aan de slag in de uiterwaard! 
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Foto: Ton van Es (Recreatieschap 

Stichste Groenlanden) 6-1-2023 

 

Werk in beeld 

De zwemgeul (links op de foto) en 

KRW geul (rechts) hebben 

inmiddels hun definitieve vorm 

gekregen. Op het moment dat de 

foto genomen is, stonden de 

pompen uit in verband met de 

kerstvakantie. Het water had toen 

dus de hoogte van de definitieve 

situatie. Om de werkzaamheden 

verder uit te voeren, is het peil 

inmiddels naar beneden bijgesteld.  

 

Rechts op de foto, parallel aan de 

dijk, zijn ook de nieuw 

gerealiseerde kleiputten goed 

zichtbaar. Deze kleiputten zijn 

potentieel leefgebied voor 

zeldzame diersoorten.   
 

 

 

 

Calamiteitennummer 

Als zich calamiteiten voor doen,  

belt u het calamiteitennummer van 

Mourik: 06-51 383 717. 

 

Contact en informatie 

Op de website van het 

hoogheemraadschap vindt u alle 

nieuwsberichten over het project 

Sterke Lekdijk; zie www.hdsr.nl. Op 

de website vind u ook de Q&A over 

het project. 

 

Vragen, klachten en complimenten 

over het werk kunt u doorgeven 

aan onze omgevingsmanager, 

Carlijn Bergshoeff. Zij neemt 

hierover binnen 2 werkdagen 

contact met u op. E-mail: 

uitvoeringsalmsteke@mourik.com 

 

 

 

 

Voor vragen die niet over de 

uitvoering gaan, kunt u terecht bij 

Koen Mathot, omgevingsmanager 

bij het waterschap Telefoon: 06 - 

829 41 609. 

 

Salmsteke Ontkiemt wordt 

uitgevoerd in opdracht van het 

hoogheemraadschap de Stichtse 

Rijnlanden. Het 

Hoogwaterbeschermings-

programma is subsidieverstrekker. 

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer 

en het Recreatieschap de Stichtse 

Groenlanden zijn gebiedspartners 

van het project. 

 

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

