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Innovatiepartnerschap Dijkverbetering Sterke Lekdijk
“Wij bouwen de dijk van de toekomst”
Mourik Infra gaat in een Innovatiepartnerschap met Van Oord en de
combinatie Lek-ensemble (Heijmans Infra, GMB Civiel en de Vries &
van de Wiel) de komende jaren de Lekdijk van Amerongen tot
Schoonhoven versterken. Mourik gaat aan de slag met het
deelproject Salmsteke. Vanwege de grootschaligheid van het
project en de hoge ambities van Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden, is innovatie noodzakelijk. Met het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst op 26 augustus 2020 is de
samenwerking echt van start gegaan.

Hoge ambities bij versterking van de Lekdijk
In 2017 zijn de veiligheidsnormen voor belangrijke rivierdijken
aangescherpt. Ook de Lekdijk moet versterkt worden. Het project
Sterke Lekdijk maakt deel uit van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin werken de
waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste
dijkversterkings-operatie ooit sinds de Deltawerken. Meer dan 1.300
kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de
komende dertig jaar versterkt. Het waterschap draagt zorg voor
veilige dijken, maar heeft daarnaast ook hoge ambities op het gebied
van duurzaamheid en innovatie. Het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst markeert de start van het unieke
partnerschap tussen het waterschap en de Innovatiepartners. Zo
werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en
recreëren.
Krachtige, vernieuwende aanpak die interessant is voor het
waterschap én de markt
Het project Sterke Lekdijk bestaat uit zes deelprojecten. Wij, de
innovatiepartners, hebben ieder één deelproject toegewezen
gekregen om de ontwikkelambities waar te maken. Daarvoor wordt
nauw samengewerkt met het waterschap. Wanneer wij onze
ambities waarmaken, mogen we 1-op-1 door naar een volgend
deelproject zonder tussenkomst van een nieuwe aanbesteding.
Innovaties die op kleine schaal te kostbaar zouden zijn, kunnen zo
wél mogelijk worden. Voor het waterschap betekent deze werkwijze
dat er een innovatief en duurzaam project wordt neergezet. Directeur
van het project Sterke Lekdijk Els van Grol: “Innovatiepartnerschap
gaat baanbrekende gevolgen hebben voor de versterking van de
Lekdijk, het omliggende gebied en de markt op het gebied van
innovaties, duurzaamheid en samenwerking. Daar ben ik heel trots
op!”
Samenwerking is de sleutel tot succes
Bij Innovatiepartnerschap is samenwerking een belangrijke pijler.
Samenwerking vindt plaats op drie niveaus: innovatie, het proces en het
sociale aspect. Hierdoor kunnen innovaties op grote schaal worden
doorontwikkeld en wordt er over de verschillende deelprojecten van Sterke
Lekdijk heen van elkaar geleerd. De Innovatiepartners hebben een breed
pallet aan innovaties voor de dijkversterking in hun portefeuille. De
komende tijd wordt onderzocht welke het best toegepast kunnen worden.

ir. Gerwin van der Hoek, Mourik Infra: 'Samen bouwen wij de dijk van de toekomst.
Een nieuwe vorm van samenwerken gericht op innoveren met een win-win cultuur'.
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Dijkversterking en herinrichting Salmsteke

Deelproject Salmsteke
Het ontwerp voor Salmsteke wordt gekenmerkt door een compacte,
herkenbare dijk met een inrichting waarbij de fietser centraal staat op de
dijk en een wandelpad op het buitendijkse beheerpad. Landschappelijke
kwaliteiten binnendijks worden zoveel mogelijk behouden door innovatieve
technieken die weinig ruimte vragen. Bij de inrichting van de uiterwaard is
gezocht naar een nieuwe interactie tussen recreatie en natuur, onder
andere door de aanleg van een nieuwe natuurgeul, waarin in een
afgesloten deel gezwommen kan worden.
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