
Palen op de dijk 
•	 De hoge hardstenen palen markeerden de waak- en  

wachthuizen; 
•	 De witte zijn voor inspectie: ‘scheur bij dijkpaal 161’;
•	 De lage hardstenen hoefslagpaaltjes markeerden de  

eigendomsgrenzen: van belang voor onderhouds-  
en belastingplicht.

U bent hier

Dijkhuiscomplex: voormalig commandocentrum bij hoogwater
Het stenen wachthuis 
(1903) was uitvalsbasis voor 
144 manschappen.

De zwarte houten schuur 
(18e eeuw) fungeerde 
als dijkmagazijn voor 
 zandzakken, kruiwagens, 
stormzeilen en spaden.

Bij hoogwater betrokken dijkgraaf en 
hoogheemraden de zeven slaapkamers 
van het dijkhuis (bouwjaar 1903, op-
volger van eerder dijkhuis uit 1675). Zij 
voerden het opperbevel over het dijkleger.

Nieuwsgierig geworden naar de historie 
van het dijkleger en het dijkhuis?  

Bezoek dan ‘s zomers op weekenddagen de expositie  
op de zolder van de zwarte schuur. Of vraag naar een 
rondleiding door het dijkhuis. Het hele complex is een 
Rijksmonument.

In een peilschaalhuisje kon, onafhankelijk van de golfslag, het 
peil in de Lek worden  afgelezen. Ook vlakbij Schoonhoven en 
bij De Bol staan nog peilschaalhuisjes.

Wachthuispalen markeerden de 
wachthuizen, waar de leden van het 
dijkleger zich moesten verzamelen.  
‘s Nachts stond er een lantaarn op. 
Langs de Lekdijk zijn nog 9 van deze 
wachthuispalen te vinden

Als het water tot ‘Clocke-
slag’peil was gestegen, 
werden de kerkklokken 
 geluid en moest het dijk-
leger opkomen. Dat bestond 
in de Lopikerwaard uit zo’n 
2000 weerbare mannen 
tussen 20 en 60  jaar.
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Hoogwater op komst! 
Als het veel geregend heeft 
in Duitsland of sneeuw ge-
smolten is in de Alpen, zwelt 
de Rijn aan en stijgt het peil 
van de Lek. Het waterschap is 
alert en volgt de waterstanden 
online. 

Stijgt het water flink, dan rukt 
het dijkleger uit en inspecteert 
te voet de dijk op wellen, be-
schadigingen aan de grasmat 
en drijfvuil. Hun uitvalsbasis is 
een mobiele commandopost. 

Stijgt het water tot gevaarlijke 
hoogte, dan wordt de dijk waar 
nodig plaatselijk verhoogd en 
versterkt met bigbags en kunst-
stof doek. Ook de jute zandzak 
is nog steeds in gebruik. 

 
Gelukkig komt het meestal 
niet zo ver en zakt het water 
weer. Door klimaatverande-
ring krijgen we in de toekomst 
 echter vaker te maken met 
 hogere waterstanden.  Daarom 
blijft een versterking van de 
 Lekdijk met enige regelmaat 
nodig.

instroomopening

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor een 
stevige Neder-Rijn- en Lekdijk. Dit doet het waterschap al 
ruim 700 jaar.  
Dat is belangrijk, want als de Lekdijk bij hoogwater door-
breekt, kan een groot deel van de Randstad overstromen. 

Langs de Lekdijk kunt u de sporen van het vroegere 
 dijkbeheer nog steeds zien: dijkmagazijnen, wachthuispalen 
en peilschaalhuisjes. Ze vertellen over de eeuwenlange strijd 
tegen het water.

Tegenwoordig experimenteert het waterschap met dijkbe-
waking met sensoren in de dijk en gebruikt het geavanceerde 
computersimulaties om de gevolgen van overstromingen 
te voorspellen. En in het Deltaprogramma werkt het water-
schap aan een veilig Nederland voor toekomstige generaties. 
Om onze laaggelegen delta ook in de toekomst te bescher-
men tegen overstromingen blijft een sterke Lekdijk van 
levensbelang .

Als de Lekdijk doorbreekt...

...kan een groot deel van de Randstad overstromen. De Lekdijk 
brak voor het laatst door in 1751 bij Uitweg.  
In 1624 stond na een doorbraak bij Tull en ‘t Waal het water 
tot in de grachten van Amsterdam.

Zeist

Gouda

Almere

Bussum

UTRECHTWoerden

Hilversum

AMSTERDAM

Nieuwegein

Amersfoort

Amstelveen

Doorn

Soest

Baarn

Laren

Weesp

Vianen

Houten

Bunnik

Eemnes

Huizen

Diemen

Lienden

Leersum

Leusden

De BiltVleuten

Nijkerk

Abcoude

Naarden

De Meern

Uithoorn

Maarssen

Zeewolde

Blaricum
Aalsmeer

Zuidoost

Culemborg

Amerongen

Montfoort

Oudewater

Nieuwkoop

Mijdrecht

Bilthoven

Vinkeveen

Breukelen

Bodegraven
Woudenberg

Hoevelaken

Spakenburg

Bunschoten

Kortenhoef

Amsterdam-

Zwanenburg

Schoonhoven

IJsselstein

Almere-Stad

Scherpenzeel

Almere-Haven
Badhoevedorp

Duivendrecht

Wijk bij Duurstede

Driebergen-Rijsenburg

Elst

Odijk

Maarn

Lopik

Meent

Maurik
Ameide

Cothen

Loenen

Wilnis

Muiden

Sloten

Lexmond

Waarder

Noorden

Zegveld
Kamerik

Langerak

Stolwijk

Benschop

Reeuwijk

Vreeland

Harmelen

Hoogland

Overmeer

Beusichem

Hagestein

Langbroek

Renswoude

Nieuwveen

De Kwakel

Groenekan

Kockengen

Soestdijk

Bovenkerk

Nieuwpoort

Everdingen

Schalkwijk

Haastrecht

Linschoten

Achterveld

Den Dolder

Zevenhoven

Baambrugge

Nigtevecht

Muiderberg

Bergambacht

Driebruggen

Nieuwerbrug

Soesterberg

Kudelstaart

Almere-Hout

Hilversumse

Maartensdijk

's-Graveland

Bosch en Duin

Nijkerkerveen

Huis ter Heide

Oud-Loosdrecht

Hooglanderveen

Nieuw-Loosdrecht

Nederhorst den Berg

Ouderkerk a/d Amstel

breslocatie

ziekenhuizen

drinkwaterobject

electriciteitsobject

Keringen

primaire waterkeringen

regionale waterkeringen

hoge gronden lijn

Diepte (m)

> 0 - 0,2

0,2 - 0,5

0,5 - 0,8

0,8 - 2

2 - 5

5 - 10

Administratieve grenzen

provinciegrens

waterschapsgrens

0 5 km

Provincie Utrecht, Geo-informatie ondergrond: © 2010, Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn     09-12-10   1177209 B

Herhalingstijd: 1/1250 jaar
Grondsoort: klei

Maximale waterdiepte

Disclaimer: zie inleiding

9B. 
A27 - Beatrixsluis

AmsterdamAmsterdam

UtrechtUtrecht

UitwegUitweg Tull en ‘t WaalTull en ‘t Waal

10

46

Veilige dijken langs de Lek

veilige dijken • droge voeten • schoon water www.destichtserijnlanden.nl 
tel: 030 634 57 00
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