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Nummer 1 – mei /juni 2022 

 

Een nieuwsbrief voor  

alle belangstellenden 

 

Als onderdeel van het grote 
dijkversterkingsproject ‘Sterkte 
Lekdijk’ - gaat Mourik Infra BV het 
deelproject ‘Salmsteke Ontkiemd’ 
uitvoeren.  
In deze eerste uitvoerings-
nieuwsbrief vanuit Mourik gaan we 
u vertellen wat we allemaal gaan 
doen in de komende periode.  
Met regelmaat maken we een 
nieuwsbrief voor u.  
We willen u namelijk goed op de 
hoogte houden van alle 
ontwikkelingen. In elke nieuwsbrief 
blikken we terug op wat we hebben 
gedaan, kijken we waar we op dat 
moment mee bezig zijn en kijken in 
de toekomst wat die komende 
periode gaat brengen. 
 
De start van het project wordt op 23 
juni beklonken door Mourik en 
HDSR: samen openen we dit 
mooie project in de uiterwaard 
 
Vriendelijke groeten, 

Team Mourik - Salmsteke 

Mourik heeft de bouwkeet al 

geplaatst: we zijn klaar voor de 

uitvoering!  

 

Met het werk beginnen we dan ook 

direct na 23 juni: we starten in de 

uiterwaard. Een tijdelijke bouw in- 

en uitrit is gemaakt aan de zijde 

van de uiterwaard, zodat overlast 

op de dijk wordt geminimaliseerd.  

 

Verkeer 

Onze benodigde transporten voor 

aan- en afvoer van materieel en 

brandstof worden goed 

geïnstrueerd uitgevoerd: alle 

chauffeurs worden erop gewezen 

dat ze een drukke, smalle dijk af en 

op rijden. Houdt u ook rekening 

met hen, bij het rijden op de dijk 

door hen ruimte te geven bij het 

aankomen en wegrijden van de 

bouwplaats.  

 

Al even aan het werk 

Ondertussen heeft u ons al een 

aantal keren aan het werk kunnen 

zien: we hebben al diverse 

onderzoeken uitgevoerd, het 

amfibiescherm geplaatst en 

natuurlijk de eerste veldproef (lees 

veder bij ‘innovatie’) uitgevoerd.  

 

Om het project aan iedereen 

kenbaar te maken, worden 

bouwborden geplaatst waar 

informatie is af te lezen over het 

project.  

 

 

 

 

Sterke samenwerking 

maakt vliegende start 
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Middels een QR code wordt u 

direct naar de website van HDSR 

gelinkt zodat er nog meer 

informatie te lezen is over de 

realisatie van het project; handig 

voor mensen ‘van buitenaf’.  

 

Vooruitlopend op de 

start van de 

werkzaamheden 

lopen er twee 

voorlopige 

voorzieningen. Zowel 

de rechtbank (betreft het project 

plan waterwet voor de uiterwaard 

en de watervergunning) als de 

Raad van State (bestemmingsplan 

uiterwaard) dienen te bepalen of 

de werkzaamheden daadwerkelijk 

mogen starten 23 juni. 
  

 

Project Plan Waterwet 

Dijkversterking Lekdijk 

Salmsteke 

Vanaf 31 mei 2022 ligt dit project 

plan ter visie. Eerder hebben de 

besluiten die betrekking hadden op 

de uiterwaard ter visie gelegen. Dit 

projectplan gaat over de wijze 

waarop de dijk versterkt wordt om 

aan de huidige veiligheidsnormen 

te voldoen. Het plan is 

goedgekeurd door de provincie 

Utrecht en ligt samen met de MER 

rapportage ter visie op de kantoren 

van de provincie, HDSR en de 

gemeente Lopik. Tegen het 

goedkeuringsbesluit staat van 31 

mei tot 12 juni 2022 beroep open 

voor belanghebbenden.  

 

De stukken kunt u raadplegen via 

www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-

inzage   

 
 

 

 

Innovatie: Prolock 

In de laatste nieuwsbrief van 

HDSR werd het al genoemd: de 

tweede veldproef staat ingepland 

om uitgevoerd te worden. Vanaf 

eind juni starten we met deze 

veldproef. Deze proef heeft nog 

niets te maken met de uitvoering 

die gestart wordt in de uiterwaard. 

We houden deze veldproef om de 

uitvoeringstechniek te 

optimaliseren. 

 

In de eerste veldproef van het 

Prolock Delta Filterscherm testte 

we het plaatsen van de schermen 

door  gebruik te maken van diverse 

technieken, te weten trillen en 

boren. De veldproef heeft veel 

waardevolle informatie opgeleverd, 

en ook potentiële verbeterpunten. 

De schermen kwamen op een 

diepte van 6 meter zonder schade. 

Het installeren van schermen tot 10 

meter verliep minder succesvol. 

Tijdens de tweede veldproef gaan 

we het reinigen van het scherm 

testen. En we nemen dan gelijk de 

verbeterpunten uit de eerste 

veldproef mee. 

 

Wilt u hier meer over lezen? 

www.hdsr.nl/buurt/sterke-

lekdijk/salmsteke/nieuws/nieuws/ve

ldproef-prolock-delta-filterscherm/. 

 

Houd ook onze nieuwsbrieven in 

de gaten: we houden binnenkort 

een inloopspreekuur met thema 

‘innovaties’, waarbij we het prolock-

systeem nader toelichten aan 

geïnteresseerden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging 

openingshandeling 

De start van dit innovatieve project, 

willen graag een feestelijk begin 

geven.  

De start van de werkzaamheden 

laten we dan ook plaatsvinden 

middels een officiële 

openingshandeling.  

Deze handeling vindt plaats om 

13.00uur op donderdag 23 juni 

aanstaande. Als u het wilt 

meemaken bent u van harte 

welkom! Aanmelden kan via 

Sterkelekdijk@hdsr.nl (t.a.v. 

openingshandeling Salmsteke). 

 

De dag na de openingshandeling 

wordt het project opgestart en 

beginnen we met de 

werkzaamheden in de uiterwaard. 

Tot en met het voorjaar van 2023 

worden hier diverse 

werkzaamheden uitgevoerd, om de 

uiterwaard de nieuwe inrichting te 

kunnen geven. 

Zo wordt begin juli de boothelling 

opnieuw aangelegd en maken we 

een loslocatie in de rivier waarna 

we starten met het ontgraven van 

de geul.  

 

Informatieve 

inloopbijeenkomst 

Voor de opening van het werk op 

23 juni wordt in de bouwkeet een 

informatieve middag 

georganiseerd. Op vrijdag 17 juni 

tussen 15.00uur en 17.00uur mag 

u binnenlopen met uw vragen over 

de werkzaamheden over de 

uiterwaard (NB: de 

werkzaamheden aan de dijk 

worden volgend jaar aan u 

toegelicht).  

 

http://www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage
http://www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage
mailto:Sterkelekdijk@hdsr.nl
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Werkzaamheden voor de 

komende perioden:  

Aanvoeren van de bouwplaats-

materialen (bouwhekken, etc) en 

het inrichten van het eerste 

werkgebied staan voor eind juni op 

de planning. Aanleggen 

boothelling, aanleg van de 

loslocatie en het ontgraven van de 

geul volgen hierop.  

Uitvoeren van grondboringen, in de 

uiterwaard en aan de binnendijkse 

zijde staan nog voor die periode in 

de planning of zijn reeds 

uitgevoerd (hierover zijn bewoners 

persoonlijk geïnformeerd). 
 

Waar dient u rekening mee te 

houden? 

De veerpont blijft in bedrijf en 

meert dan ook nog gewoon aan. 

Gebruikers van de veerpont 

worden erop gewezen dat ze het 

pad moeten volgen zoals dat staat 

aangegeven. Om rustig te 

recreëren, is het wijs tijdelijk een 

ander stukje Lek op te zoeken want 

het gebied is tijdens de uitvoering 

zeer ongeschikt voor recreatie.  

 

Transport 

Er moeten heel wat transporten 

gaan plaatsvinden om het project 

te kunnen realiseren. Over weg en 

over water. Onze voorkeur heeft 

het water, maar dat lukt niet met 

alles. Bij het asfalteren van de 

nieuwe boothelling, wordt  de 

asfaltset en ook het asfalt over de 

dijk aangevoerd. Om transporten te 

voorkomen, wordt in de uiterwaard 

ook een depot ingericht. Op deze 

wijze voorkomen we transport over 

de dijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomenkap Uiterwaard 

Om de werkzaamheden in de 

uiterwaard uit te kunnen voeren, 

worden dit jaar bomen gekapt. Dit 

gebeurd onder begeleiding van 

een ecoloog, vanaf juli 2022. 

  

Voor het kappen van de bomen ten 

behoeve van de werkzaamheden 

aan de dijk zijn nog geen 

voorbereidingen getroffen. Dit volgt 

in 2023.  
 

 

Digitale nieuwsbrief 

Om zoveel mogelijk mensen te 

informeren over de werk-

zaamheden, willen we zoveel als 

mogelijk ‘abonnees’ krijgen op de 

nieuwsbrief. U kunt zich hier voor 

aanmelden via 

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

lekdijk/salmsteke/  bij de knop “blijf 

op de hoogte”.  

Uit alle aanmeldingen, gaan we 15 

prijzen verloten: prachtige picknick 

manden die we tijdens de 

oplevering van het project gaan 

overhandigen aan de winnaars.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact en meer informatie 

Ondanks dat we u via de 

nieuwsbrief en de website van 

HDSR op de hoogte zullen houden 

van alle werkzaamheden en 

ontwikkelingen, kan het zijn dat u 

graag contact heeft met onze 

omgevingsmanager.  

Dat kan zijn voor vragen, klachten 

maar ook suggesties of meldingen.  

Mailt u gerust alles wat u kwijt wilt 

(over de uitvoering) naar 

uitvoeringsalmsteke@mourik.com.  
 

 

Persoonlijk contact 

Vanaf maandag 27 juni starten de 

inloopspreekuren: u kunt elke 

veertien dagen zonder afspraak in 

de bouwkeet terecht met uw 

vragen. Tussen 10.00 en 12.00uur 

staat Marjolijn u te woord (Lekdijk 

Oost 5a, let op de borden!).   

 

Lukt u niet om te komen, maar wilt 

u wel iemand persoonlijk spreken 

over de uitvoering van de 

werkzaamheden? 

Neem dan contact op met  

Marjolijn Rietveld (ze is te bereiken 

op nummer 06-4767 9898). 

 
Heeft u vragen over overige zaken 

dan de uitvoering? Dan kunt u 

Koen Mathot benaderen (06-

82941609). 

 

mailto:salmsteke@mourik.com

