
“Vanochtend vroeg werd ik gewekt door het luiden 
van de kerkklok van Jaarsveld. Het water in de Lek 
stond al een paar dagen heel hoog. Mijn buurman, die 
hoofdman is bij Hoogheemraadschap van den Lekdijk 
 Benedendams, zei al dat dijkgraaf en hoogheemraden 
hun intrek  hadden genomen in de logeerkamers van 

het dijkhuis. Kennelijk is het waterpeil nu tot Cloc
keslag  gestegen. Ik heb mijn kruizeel en armband ge
pakt en heb snel een warme borstrok aangeschoten, 
want het is  s tervenskoud op de dijk. Nu snel naar het 
wachthuis, horen wat ik moet doen, wachtlopen of 
misschien zandzakken vullen….”

Jan Stigter (20 jaar) boer en lid dijkleger, 1926
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Linda Jansen, beleidsmedewerkster  
De Stichtse Rijnlanden en lid dijkleger, 2010

*  Zandmeevoerende wel. Water kan over de dijk, bij hoog water, maar ook onder de dijk door stromen. De waterstromen 
komen binnendijks boven, in een wel. Voert de wel zand mee, dan verzwakt de dijk. 

“In de media gaat het de laatste dagen over niets 
 anders dan hoogwater. Morgen gaan we met het 
dijkleger de Lekdijk inspecteren. We verzamelen bij  
de calamiteitencontainer bij gemaal De Koekoek.  
Met een collega inspecteer ik een traject van vijf 

 kilometer Lekdijk. We lopen over de kruin van de dijk 
heen en over de teen terug en melden beschadigingen 
aan de dijk zoals zandmeevoerende wellen*. Heel iets 
anders dan mijn gewone werk op kantoor”.



“Het was bar en boos, bij Uitweg. Het dijkleger werkte 
dagenlang met man en macht aan de bekramming** 
en bekisting*** van de dijk. 
 
De mannen waren doorweekt, en dreigden het bijltje er 
bij neer te  gooien. Ze vluchtten rillend naar de haard in 

het wachthuis. Dan komt de dijkgraaf, ook  doorweekt 
en spreekt ze toe: “Wijkt ge van de dijk, waar dorp, 
 gewest en rijk van U zijn redding verwacht?” Men 
keert  terug, spit, draagt en sleept. De bekisting komt 
gereed. De dijk was gered.”

Kameraar* Lambert van der Voort,  14 maart 1876

*  kameraar: technisch directeur 
**  bekramming: met zeildoeken de dijk beschermen tegen afkalving door golfslag
*** bekisting: de dijk ophogen met gevlochten wilgentenen, klei en mest

“Als je ziet met welke primitieve middelen de 
 waterschappers het hoge water vroeger te lijf 
 moesten, dan is het verbazingwekkend dat het niet 
vaker mis is gegaan. Tegenwoordig experimenteren  
we in Nieuwegein met sensoren die in de gaten 

 houden, of de dijk verzakt; en hier in Jaarsveld hebben 
we een slim systeem aangelegd dat kwelwater afvoert, 
zodat het geen schade kan aanrichten aan de dijk. 
Mijn baan is een mooie mix van traditioneel water
beheer en innovatie!”

Berend de Vries, beheerder waterkeringen  
De Stichtse Rijnlanden, 2014

*  Kwelwater, wat onder en door de dijk stroomt bij hoogwater, kan zand meevoeren en zo een wel achter de dijk vormen. 
Dit verzwakt de dijk waardoor de kans op een doorbraak groter wordt. 

Waterdruk sensor
Temperatuur sensordoek
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