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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.  
 
Ook in deze vierde 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. Daarnaast stellen we 
in deze nieuwsbrief graag onze 
nieuwe omgevingsmanager aan u 
voor. 
 
Het project heeft heel wat voeten in 
de aarde, maar het resultaat begint 
in beeld te komen en wordt iets om 
naar uit te zien. 
 
Vriendelijke groeten, 

Team Mourik - Salmsteke 

 

Veiligheid 

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. 

 

Door de geplaatste bouwhekken is 

goed te zien hoe groot ons 

werkgebied is.  

 

Houdt u er rekening mee dat een 

bezoek aan de bouwplaats zonder 

begeleiding van een Mourik-

medewerker niet toegestaan is.  

Dit kan zeer gevaarlijke situaties 

met zich meebrengen.  

 

Er rijden meer transporten op de 

dijk, dan u gewend bent. Al onze 

medewerkers worden extra 

geïnstrueerd op veiligheid. Kijkt u 

met ons mee? 

Samen houden we het veilig! 

 

 

 

WERKZAAMHEDEN: 

Uitgevoerde werkzaamheden  

Zoals eerder gemeld, wordt tijdens 

de gehele uitvoeringsperiode het 

project gemonitord zodat we 

schade kunnen voorkomen. 

 

Langs het nieuwe voetpad en de 

trailerplaatsen hebben we paaltjes 

geplaatst. 

 

Er is veel grond en zand afgevoerd 

via de rivier. Ook hebben we de 

'kleiputten' aangelegd in het gebied 

langs de dijk. 
 

Komende werkzaamheden  

Voor de komende periode hebben 

we een drietal onderwerpen, die 

van belang zijn: (1) de 

bomenanalyse, (2) onderzoek naar 

de effluentleiding en (3) het 

aanbrengen van buispalen. 
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Bomenanalyse 

Half september hebben we een 

inventarisatie uitgevoerd van de 

aanwezige bomen in het 

werkgebied. Op 13 oktober vindt er 

een wortelonderzoek van een 

aantal van deze bomen plaats. In 

opdracht van Mourik worden deze 

werkzaamheden uitgevoerd door 

Treevision. Er worden proefsleuven 

gegraven bij een aantal bomen om 

de wortels te onderzoeken. De 

input van deze onderzoeken 

worden gebruikt om een Bomen 

Effect Analyse (BEA) op te stellen. 

In een BEA worden de gevolgen 

van uitvoeringswerkzaamheden op 

bestaande bomen in inzichtelijk 

gebracht. Dat wil zeggen: voor 

welke bomen moeten er extra 

maatregelen genomen worden om 

tijdens de uitvoering te 

beschermen? Mochten we voor dit 

onderzoeken bomen op uw perceel 

onderzoeken, dan ontvangt u 

hiervan van tevoren een brief. 

 

Effluentleiding 
In voorbereiding op de 

werkzaamheden aan de dijk in 

2023 onderzoekt HDSR in de week 

van 11 oktober de effluentleiding in 

de dijk ten oosten van de Rolafweg 

Zuid. Deze leiding voert het 

gezuiverde afvalwater van de 

rioolwaterzuivering in Lopik af naar 

de Lek. Dit onderzoek is nodig om 

de huidige staat van de leiding in 

kaart te brengen. 

Mourik en HDSR besteden extra 

aandacht aan het goed herstellen 

van de bekleding.  

 

Aanbrengen buispalen 

Eind oktober/begin november 

worden er ook buispalen 

aangebracht voor de geulmonding 

van de nieuwe KRW geul in 

Salmsteke.  

 

De monding van de geul is smal. 

We werken eraan om de 

constructies van de geulmonding 

aan te brengen. Deze maatregel 

draagt eraan bij om bij o.a. 

getijdewerking de geulmonding te 

beschermen tegen te grote 

stroomsnelheden van het water.    

 

Naar verwachting is in de 

omgeving enige geluidsoverlast 

waar te nemen als gevolg van deze 

werkzaamheden. De 

werkzaamheden vinden plaats 

tussen 7.00u en 16.00u.  

 

Onze nieuwe 

omgevingsmanager 
Helaas is Marjolijn Rietveld niet 

langer in dienst en wordt haar werk 

overgenomen door Carlijn 

Bergshoeff. Zij stelt zich even kort 

voor: 

 

Beste omwonenden, mijn naam is 

Carlijn Bergshoeff. Sinds 2009 

werkzaam als omgevingsmanager. 

Ik vind het heel leuk om mijn 

steentje aan dit mooie project bij te 

kunnen dragen, omdat 

maatregelen om ons te 

beschermen tegen de gevolgen 

van klimaatverandering me aan het 

hart liggen. Ik stel prijs op 

laagdrempelig contact. Schroom 

dus niet om bij vragen of 

opmerkingen me te bellen of 

mailen. Ik kom altijd graag langs 

om de situatie plaatselijk te 

bekijken. 

 

 
 

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 appje. Maar we 

kunnen de app ook gebruiken om 

een bericht te sturen als er meer 

overlast ontstaat dan we vooraf 

hadden voorzien.  

 

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: Carlijn 

Bergshoeff  (06 – 192 00 675).  

Let wel: uw telefoonnummer is 

zichtbaar in de app-groep. 

 

Calamiteitennummer 

Als zich calamiteiten voor doen,  

belt u het calamiteitennummer 

van Mourik: 06-51 383 717 
 

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, Carlijn 

Bergshoeff. Zij neemt hierover 

binnen 2 werkdagen contact met u 

op.  

E-mail: 

uitvoeringsalmsteke@mourik.com 

Telefoon: 06 – 192 00 675. 

Voor vragen die niet over de 

uitvoering gaan, kunt u terecht bij 

Koen Mathot, omgevingsmanager 

bij HDSR. Telefoon: 06 - 829 41 

609. 
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