Nieuwsgierig geworden naar de historie van het
dijkleger en het Dijkhuis?
Bekijk de website van de Stichting Kunst en
Cultuur voor meer informatie:

www.kunstencultuurlopik.nl/dijkhuis
Een afspraak voor een groepsrondleiding maakt u
bij voorkeur per e-mail:
dijkhuis@kunstencultuurlopik.nl
Per telefoon 06 - 5141 5143 of 06 - 5198 2065.
Het seizoen loopt van 1 april tot 1 oktober.
Rondleidingen zijn mogelijk op zaterdag of
zondag. Een rondleiding duurt ca. 45 minuten tot
anderhalf uur, afhankelijk van eigen wensen.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil
het watererfgoed in het gebied behouden en de
kennis over historisch en hedendaags waterbeheer
uitdragen. Het beheergebied bevat honderden
cultuurhistorisch waardevolle objecten, zoals
(stoom)gemalen, sluizen, peilschaalhuisjes en
hoefslagpalen.
Kijk voor meer informatie op:
www.destichtserijnlanden.nl/watererfgoed
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(030) 634 5700
mei 2017

veilige dijken • droge voeten • schoon water

Dijkhuis
Jaarsveld
Duik in de wereld van
dijkgraven & dijklegersoldaten
Bezoekadres:
Lekdijk Oost 12
ingang aan de S.L. van Alterenlaan
3413 MS Jaarsveld

Boek een rondleiding
Kaart van de rivier de Lek
benedendams met desselfs dyken,
uiterwaarden en kribben &c. 1824,
Universiteitsbibliotheek Utrecht

Zeven eeuwen dijkbeheer

Zwarte Schuur: dijkmagazijn

kerkklok
wachthuispaal

Het Dijkhuiscomplex is eigendom van
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Een groot deel van het complex is verbouwd tot
kantoor en is verhuurd; in het weekend verzorgen
vrijwilligers van de Stichting Kunst en Cultuur
Lopik op afspraak rondleidingen.

Rondleidingen

vergaderkamers
en slaapgelegenheid
voor dijkgraaf en
hoogheemraden

peilschaalhuisje
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Als het waterpeil in de Lek steeg tot ‘Clockeslag’peil werd de kerkklok van Jaarsveld geluid. Dit
alarmsignaal werd overgenomen door andere
kerkklokken in de Lopikerwaard. Zo werd het
dijkleger opgeroepen, dat bestond uit totaal
7500 weerbare mannen tussen de 18 en 65 jaar.
De manschappen moesten zich verzamelen in
tien wachthuizen langs de Lekdijk. Deze zijn
nog steeds te herkennen aan een hardstenen,
genummerde paal bovenaan de dijk.

wachthuis

© Explanation Design

Het monumentale Dijkhuis aan de Lekdijk in
Jaarsveld dateert uit 1903. Maar de historie van
dijkbeheer en –bewaking gaat meer dan zeven
eeuwen terug. Het Dijkhuis was vergaderplek en
commandopost bij hoogwater van het bestuur
van het voormalig Hoogheemraadschap Lekdijk
Benedendams.

Dijkhuiscomplex
Het Dijkhuiscomplex is een Rijksmonument en
omvat naast het Dijkhuis, met vergaderzalen voor
bestuur en dijkgraaf, onder meer een paardenstal
uit de 17e eeuw, een dijkmagazijn, een stenen
wachthuis en een peilschaalhuis. Samen vertellen
ze het verhaal van de eeuwenlange strijd tegen
het water, of zoals de spreuk op de gevel aangeeft:
Vivo leo cespite tutus - De Hollandse leeuw is
veilig achter de groene zoden van de dijk.

Tijdens een rondleiding start u met een bezoek aan
de exposities op de zolders van de Zwarte Schuur
en het stenen wachthuis. ‘Welkom in de wereld
van het Dijkleger’ is een levensgrote ‘kijkdoos’
met beelden van het dijkleger vroeger en nu; de
expositie ‘Dijkhuis en waterbeheer’ geeft inzicht
in de geschiedenis van het Dijkhuis en natuur en
cultuurhistorie op en rond de Lekdijk.
Bij de rondleiding bezoekt u deze exposities,
de omgeving van het dijkhuis en de grote
vergaderzaal en de dijkgraafkamer in het Dijkhuis.
U krijgt een beeld van het leven en werk van
dijklegersoldaten en adellijke dijkgraven en
hoogheemraden uit vroeger tijden.

Voormalig wachthuis nr. 2
met wachthuispaal

In 1328 gaf
Bisschop Jan van Diest
deze dijkbrief uit. Deze wordt
gezien als de oprichtingsakte
van Hoogheemraadschap
Lekdijk Benedendams

Kijkdoos
Welkom in de wereld
van het dijkleger

