
De Lek en dijk liggen hier dichtbij elkaar, er is weids uitzicht over de rivier.
Binnendijks is het land in agrarisch gebruik.
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Weidse schaardijk, boerderijlint
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Kaart dijkvakken

Ligging en waterveiligheidsopgave

LIGGING
In het gebied zijn drie ‘landschapseen-
heden’ te onderscheiden. Deeltraject 7 
maakt onderdeel uit van landschapseen-
heid: Dijk in landelijk gebied: binnendijks 
boerderijlint, Nieuwe Hollandse Waterlinie

Deeltraject 7 bestaat uit drie dijkvakken: 
7a, 7b en 7c

DIJKVAKKEN   WATERVEILIGHEIDSOPGAVE*
• Dijkvak 7a  Geen opgave
• Dijkvak 7b  Geen opgave
• Dijkvak 7c  Geen opgave

*voorlopige waterveiligheidsopgave maart 2021

Beschrijving deeltraject

Deeltraject 7 begint aan de oostzijde van Fort Honswijk en 
loopt oostwaarts tot aan de Groeneweg. Een groot deel is een 
schaardijk, waar de dijk dicht bij de Lek ligt met weids uitzicht 
over rivier en achterland. Binnendijks ligt een boerderijlint aan 
de voet van de dijk.

LIGGING EN TRACÉ
• De licht kronkelige dijk ligt dicht bij de Lek;
• Aan de binnendijkse zijde is een boerderijlint aanwezig 

direct aan de teen van de dijk;
• Buitendijks is weids zicht op de Lek en binnendijks 

weids zicht op weilanden. 

DIJKPROFIEL
• Kenmerkend dijkprofiel met binnen- en buitendijkse 

berm;
• Berm en dijktaluds zijn scherp gedefinieerd;
• I.v.m. agrarisch gebruik staan er afrasteringen op de 

dijkkruin;
• De weg op de dijk is smal en heeft een typerende wegin-

richting voor dit dijktraject (rode fietssuggestiestroken). 

GEBRUIK
• De weg op de dijk wordt gebruikt door diverse soorten 

verkeer;
• Taluds en bermen worden binnendijks agrarisch 

gebruikt;
• Naar de boerderijen zijn binnendijkse opritten aanwe-

zig. Naar de uiterwaarden zijn twee buitendijkse oprit-
ten aanwezig. Geen dijkopgangen bevinden zich in dit 
dijkvak;

• Een wandelroute (Lint- en Liniepad) aan de buitendijkse 
teen van de dijk verbindt Fort Honswijk en de Liniepont/
Werk aan de Groeneweg.

Waarden rondom deeltraject

• Uiterwaarden zijn onderdeel van NNN (Natuurnetwerk 
Nederland);

• De Steenwaard (vanaf dijkvak 7c) is leefgebied 
beschermde soorten;

• Diverse schuilplaatsen (bunkers) langs de dijk zijn rijks-
monument als onderdeel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie;

• Boerderij adres Lekdijk 50 is rijksmonument;
• Boerderijen adres Lekdijk 38 en 36 zijn gemeentelijk 

monument, inclusief beplanting rondom no 36;
• Kleiputten (7a) zijn van ecologisch en cultuurhistorisch 

belang;
• Rondom boerderijen staan bomen dicht langs dijk, 

mogelijk leefgebied bijzondere soorten.

Deeltraject 7: Weidse schaardijk, 
boerderijlint 

Kaart dijkvakkenProfiel van de huidige dijk
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Deeltraject 7 - Weidse schaardijk, boerderijlint 

MEEKOPPELKANSEN
In deeltraject 7 speelt geen waterveiligheidsopgave (zie pagina 2), wel zijn er verschillende meekoppelkansen die spelen op dit deeltraject/dijkvak:
• Bereikbare en veilige Lekdijk: een verkeersveilige Lekdijk in combinatie met recreatieve punten;
• Icoongebied NHW: Verkenning van ruimtelijke kwaliteit en recreatie rondom Nieuwe Hollandse Waterlinie;
• Versterken ecologie van de dijk: Benutten van de Lekdijk als ecologische verbinder, versterken relatie met uiterwaarden;
• Beheerbaarheid dijktalud: Voor een duurzaam beheer van de taluds streeft HDSR naar 1:3 taluds of flauwer aan zowel de binnen- als buitendijkse zijde van de dijk. 
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