
 
De dijk te Baanhoek vroeger en nu… 

Op oude ansichtkaarten valt het op hoe laag de dijk vroeger 

toch wel was. Misschien vraagt men zich af waarom sommige 

huizen nu met het raam onder dijkniveau zitten, of waartoe de 

bakstoepen dienen. Dit alles heeft te maken met de diverse 

dijkophogingen. Bekijk de foto en zie wat er met het 

dijklichaam in een periode van 100 jaar is gebeurd. 

Nóg meer zôôje aan d’n dijk 

Kommende woensdag magge me weer mè z’n aalle naer de 

stembus. We kanne dien dag zellefs twêê keer een vaksie rôôd 

maoke: voor de nieuwe provinsjaole staote en voor ’t 

Waoterschap. En over dat Waoterschap, en wat daer zôôaal 

mee saomehangt, wi ’k ‘t deuze keer is hebbe. ’t Waoterschap 

waervoor we in Slierecht magge gaon stemme, hiet ’t 

Waoterschap Reviereland. Die naom is gekoze omdat de grenze 

van ‘t gebied onze grôôte reviere zijn: aan de westkant de 

Noord en Dordt, ôôst de grens mè Duitsland, in ‘t noorde de 

Lek en Nederrijn en aan de zuidkant de Maos. Trouwes, best 

lastig om ‘t aamel percies te vinge; zellefs op internet mò je 

zoeke naer een duidelijk kaortie. 



Vroeger (wat hiet een jaer of tien trug) hà’n we in Slierecht nog 

ons ’aaige’ waoterschap. Dat hiettende toe ’t 

Hôôgheemraedschap van d’n Alblasserwaerd en de 

Vijfheerelande. Lekker te overzien en dichbij huis. As ie d’r aal 

iets mee te maoke had, mos ie naer Gurrekom en daer kò je 

dan zonder aals te veul gedoe terecht. Nou was dat ók niet de 

mêêst makkelijke club, want waer die iets over te zegge had, 

was die uitermaote principieel. De dijkbeweuners uit de jaere 

70 en 80 kanne daer nog over meepraote. 

In die tijd krege me in Slierecht te maoke met de 

dijkverstaareking. Ok in ons durrep wazze de gevollege van de 

waotersnôôd van 1953 te maareke gewist. De wet die daernae 

tot stand kwam, d’n Deltaowet, maokte ’t mogelijk om de dijke 

langs de reviere te verstaareke. Dat is in Slierecht hêêl goed te 

maareke gewist. Nou hadde me ‘t geluk dat in ons durrep net 

een stellechie aareg kundige inzejeurs van Rijkswaoterstaot 

niks meer te doen hadde, de Zêêuwse waareke wazze gerêêd of 

hêêmel uitgedocht. Ze wiere ingezet om planne te maoke voor 

de dijkverstaareking in Slierecht.  

‘k Herinner me de bijêênkomste in de Bonkelaer, waerin êên 

van heullie, Hans Huis in ’t Veld, kwam vertelle hoe dat aamel 

zou kanne. Aan de hand van die ideeë gong de Slierechse 

gemêênteraed akkoord met de wijze waerop de 

dijkverstaareking laeter is uitgevoerd. Ik zal de leste weze om 

te bewere dat ‘t overaal eve goed bedoeld is uitgepakt, mor de 

keuze was bewust. Een vollegende verstaareking staot al op d’n 

agendao. Hoe die voor ons durrep zal uitpakke? Ik durref ‘t nie 

te zegge. Ik heb mor êênen hoop … dat aalle Slierechse 

kandidaote in ‘t bestuur terecht komme van ‘t Waoterschap. 

Dat is de plek om de schaej voor ons durrep te bepaareke. Wie 

dat zijn? ‘t Was wel eve zoeke op de lijst, maor ’k doch ‘r vijf 

uit Slierecht te zien!  

Gert 

 


