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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 derde 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 

Tijdens de zonnige dagen in 

Nederland wordt gehoor gegeven 

aan onze wens om niet massaal te 

komen naar Salmsteke.  

 

Nog even waarom we dit op prijs 

stellen: Door het laag houden van 

het aantal verkeersbeweging, 

vergroten we de veiligheid! 

Fijn dat u meedenkt!    

 

Verderop in de deze nieuwsbrief 

nog een aandachtspunt 

aangaande het warme weer en de 

lage waterstanden (zie ‘komende 

werkzaamheden’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid 

Door de geplaatste bouwhekken is 

goed te zien hoe groot ons 

werkgebied is. Op deze hekken 

hangen borden welke u erop wijzen 

dat u onze bouwplaats niet mag 

betreden. Omdat het gebied zo 

groot is, kunnen we niet overal een 

bord plaatsen.  

Houdt u er rekening mee dat een 

bezoek aan de bouwplaats zonder 

begeleiding van een Mourik-

medewerker niet gewenst is?  

Dit kan zeer gevaarlijke situaties 

met zich meebrengen.  

  

 

 

 

Zomer in de uiterwaard  
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WERKZAAMHEDEN: 

Uitgevoerde werkzaamheden  

Zoals eerder gemeld, wordt tijdens 

de gehele uitvoeringsperiode het 

project gemonitord zodat we 

schade kunnen voorkomen. 

We hebben het voetpad opnieuw 

aangelegd. Dit is netjes 

geasfalteerd. Het sluit aan op de 

nieuwe boothelling (zie foto), die 

reeds in gebruik is genomen. 

Ook de parkeerplaats voor 

hulpdiensten en de trailerplaatsen 

zijn gereed. De loswal is klaar en 

begin augustus in gebruik 

genomen voor de afvoer van grond 

en zand. 
 

Komende werkzaamheden  

De komende periode ligt de focus 

op de graafwerkzaamheden en het 

afvoeren van grond en zand.  

Aandachtspunt: in verband met de 

lage waterstanden en de hoge 

buitentemperatuur kan het voor 

komen dat we moeten werken 

buiten de normale werktijden 

(07:00-19:00uur).  

Naar gelang de waterstand kunnen 

we de dag beginnen om 05:00uur. 

In het uiterste geval, zullen we 

doorgaan tot 21:00uur. Onze 

eerste inschatting is dat dit tot in 

september nodig zal zijn.  

Ook worden de laatste palen en 

borden rondom de boothelling 

geplaatst en de keerlus nog 

bestraat. De grondradar wordt 

ingepland voor het binnendijkse 

gedeelte en de laatste meetboutjes 

worden geplaatst.  

 

 

Aandachtspunten voor 

publiek  -  herhaling  

Tijdens de werkzaamheden blijft de 

veerpont in bedrijf. De route naar 

het voetveer is vernieuwd en 

zodoende iets gewijzigd. Met 

borden wordt u de nieuwe route 

gewezen. Houdt er erg in dat er 

meer transporten op de dijk rijden 

dan u gewend bent, wanneer er 

geen werkzaamheden worden 

uitgevoerd. Onze chauffeurs 

worden extra geïnstrueerd op 

veiligheid. Kijkt u met ons mee? 

Samen houden we het veilig! 

 

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 BV: 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.com 

Telefoon: 06 4767 9898 

Voor vragen die niet over de 

uitvoering gaan, kunt u terecht bij 

Koen Mathot, omgevingsmanager 

van HDSR: 06-82941609 
 

Vast inloopspreekuur  

We houden elke 14 dagen op 

maandag inloopspreekuur in de 

bouwkeet. Onze omgevings-

manager 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.  
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