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Haalbaarheidsstudie ‘UiterWaardenRecreatie’ Salmsteke nadert afronding 

Het concept UiterWaardenRecreatie, dat in de Green Deal Recreatie in de uiterwaarden 
is ontwikkeld door STIRR en voormalig InnovatieNetwerk, kent een vervolg in 
recreatiegebied Salmsteke aan de Lek. Het concept behelst een integrale aanpak van het 
gebied waarbij meer waterveiligheid c.q. –kwaliteit, een plus voor natuur, en recreatief 
ondernemerschap als economische drager worden nagestreefd. De ambitie is dat 
iedereen er veilig kan zwemmen en varen, iets kan eten en drinken, kan sporten en kan 
zonnen in een goed bereikbaar en mooi gebied. Binnenkort worden de resultaten van 
de haalbaarheidsstudie bekend. 
 
Vorig jaar nog werd op bestuurlijk niveau door zes partijen het routeboekje “Salmsteke 
ontkiemt” ondertekend, een ambtelijke verkenning naar kansen en uitdagingen. Begin 
2017 wordt de haalbaarheidsstudie van het voorkeursontwerp afgerond met een go/no 
go-moment. “Er is veel werk verzet en de vooruitzichten zijn positief”, aldus Laurens 
Roose, conceptontwikkelaar bij LRAU en aangetrokken door Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden om het project te coördineren. “De betrokken partijen voelen zich sterk 
verbonden met het project. Rijkswaterstaat maakt de realisatie van doelstellingen van 
de Kaderrichtlijn Water onderdeel van het project. Ook maakt het Hoogheemraadschap 
zich hard om de dijkversterkingsopgave, die eigenlijk later gepland staat, te koppelen 
aan het traject om werk met werk te maken. Staatsbosbeheer, die eerder nog van plan 
was om haar gronden te verkopen, wil deze nu liever houden vanwege de kwaliteit van 
de natuur in het ontwerp. De Provincie Utrecht draagt bij aan de integraliteit van de 
opgave. Dat zijn mooie ontwikkelingen”. Op de vraag hoe het komt dat het traject goed 
loopt, geeft hij aan dat er voor alle betrokken partijen een plus aan zit. Transparantie in 
het proces is ook essentieel, net als het onderhouden van nauwe contacten met 
ambtenaren en bestuurders. Ook heeft Roose sterk het gevoel dat de partijen willen 
laten zien dat ze succesvol kunnen samenwerken aan een integraal ontwerp.    
 
Betrokken partijen zijn Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, 
Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, gemeente Lopik en provincie 
Utrecht. Ondernemers zijn in dit stadium nog niet actief betrokken. Dit gebeurt zodra 
duidelijk is wat het gebied hen te bieden heeft. 
 


