SALMSTEKE ONTKIEMT!
De Lekdijk meandert door het landschap tussen
Amerongen en Schoonhoven. Bij Salmsteke komen een
aantal waarden samen: natuur, recreatie en
cultuurhistorie. We combineren de dijkversterking met
de inrichting van de uiterwaard. We leggen een
natuurgeul aan, inclusief een gescheiden deel waarin
je veilig kunt zwemmen. Daarnaast maken we ruimte
voor bijzondere soorten grassen, waarbij ook
wandelroutes voor hondenuitlaters worden
uitgezet.
PLANNING
De werkzaamheden zullen op 23 juni aanvangen
in de uiterwaard Salmsteke. Deze werkzaamheden
duren tot begin 2023. Daarna gaan we verder op de
dijk; deze werkzaamheden zullen heel 2023 in beslag
nemen. Oplevering is begin 2024.
VERKEER
Aankondigingen en verkeersomleidingen worden
op gele borden weergegeven. Als u deze omleiding
volgt, wordt u met een veilige route de weg gewezen.
HINDER
Tijdens de uitvoering van het project zult u hinder
ervaren: het verkeer wordt omgeleid en de rust die u
eerder vond in het gebied Salmsteke is helaas ineens weg:
het natuurgebied gaat op de schop. Wij vragen voor alle ongemak
en hinder uw begrip.
Op de afbeelding kunt u de impact hier van zien.

HEEFT U VRAGEN?
Scan deze QR-code met de camera op uw
telefoon voor meer informatie of kijk op:
www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/salmsteke
Mailen kan ook: uitvoeringsalmsteke@mourik.com

AFSLUITING
Tijdens de revitalisering van de
uiterwaard, is het niet mogelijk om te
recreëren. Het blijft wel mogelijk om de
TOP Route te fietsen en met het
voetveer de Lek over te steken richting
(van en naar Ameide). Het voetveer blijft
bereikbaar en ook de hulpdiensten
kunnen gebruik blijven maken van de
boothelling.

RECREËREN
op een ANDERE LOCATIE
Hondenuitlaters en recreanten kunnen
terecht bij alternatieve locaties van
Recreatieschap Midden Nederland.
Bijvoorbeeld in Tull en ’t Waal,
Honswijkerplas, recreatieplas de Put of
Kleine plas Maarsseveense plassen. Via
de onderstaande groene QR code kunt u
nog meer alternatieve locaties vinden.

INDRUK VAN HET EINDRESULTAAT VAN DE UITERWAARD

SCAN DEZE CODE
VOOR ALTERNATIEVE

LOCATIES
Of kijk op www.mourik.com/salmsteke-recreatie

Dit project is tot stand gekomen vanuit het samenwerkingsverband tussen:

