
Grote Kolk bij Banning in Doornenburg 

Cultuurhistorie
wiel legde vinger op zere plek kwadendijk  

 
Achtergronden 
Al in 1744 blonk hier, achter het huidige huis den holenoever, een weidse 
doorbraakkolk. Mogelijk is dit wiel in de zeventiende eeuw ontstaan. de 
dijk stond weleer bekend als de Kwadendijk. Belaagd door een oprukkende 
Waalmeander, vormde die dijk een schaardijk: een dijk met weinig of geen 
voorland. Bijgevolg zuchtte de Kwadendijk zomer en winter onder het geweld 
van stroom en golfslag van de Waal. na de overstromingsramp verrees 
de nieuwe dijk met een sierlijke bocht – als een vingerling - buitenom het 
wiel. nog vóór 1775 moet het dijkbeloop bij de kolk wat zijn gestroomlijnd. 
hierdoor verdween de opvallende krul in de dijk. Bij de dijkverlegging moet 
een deel van de kolk onder de dijk en/of in de uiterwaarden zijn geraakt. 
het binnenwiel kreeg daarbij een bijna halfrond gezicht. Mettertijd werd 
binnenom de kolk een dam gelegd om de kwel binnen perken te houden. 
het wiel stak namelijk in een zeer kwelzuchtige ondergrond. 
na de oorlog - tussen 1949 en 1966 - is het wiel - destijds Kolk bij Banning 
genoemd - geheel gedicht met huisvuil en ander afval. het wiel was toen 
nog groot, maar vrij vloot; het moet een gemiddelde diepte van circa 
anderhalve meter hebben gehad. rond de plas werd het een beestenboel. 
In 1965 smeekte een boze buurtbewoner de gemeente om het vuil op te 
ruimen. of om er wat grond overheen te gooien: “want dat is voor ons geen 
leven meer”. In de omgeving hing een stank van alle duivels, vooral bij 
warm weer. Al in het voorjaar moesten in de buurt wegens rook en stank 

alle ramen en deuren worden dichtgehouden. “We zijn toch geen dieren?”, 
verzuchtte de brievenschrijver. na het verdwijnen van de kolk markeerde de 
kweldam nog altijd zijn contouren. Maar met de dijkverzwaring van 1989-’91 
is deze dam afgegraven en ook verdwenen.  
Vlakbij de plas torent huis den holenoever, een voormalig veerhuis. het 
werd bewoond door de familie Banning. Vanaf Veerhuis Banning werd een 
voetveerverbinding onderhouden met de Millingsche Waard. Arbeiders uit 
doornenburg konden via dat veer naar de steenovens aan de overkant 
van de Waal. het veerhuis deed ook dienst als kroeg en als opslagplaats 
voor scheepsgoederen. de Waal stroomde nog zo dichtbij dat de schepen 
bij Banning konden laden en lossen. In de veerhuiskelders moeten grote 
bakken hebben gestaan waarin de zalm werd bewaard die in de omtrek 
werd gevangen.  
rond het veerhuis moet ook een geestuitdrijving hebben plaatsgehad. In 
een onbewoond huis had het bar gespookt. de buurtbewoners hoorden 
kloppen, bonken, gekrijs en geschetter. de herrie bezorgde hen slapeloze 
nachten. een pater uit huissen werd te hulp geroepen. die trad het 
spookhuis binnen en begon vurig te bidden, zodat het zweet van zijn gezicht 
liep. Met zijn vrome magie werkte de pater het spook in een doosje. daarna 
liet hij een wagen komen, getrokken door twee gitzwarte paarden, om hem 
met het doosje naar het veer bij den holenoever te brengen. de knollen 
moesten keihard zwoegen om de geheimzinnige last vooruit te krijgen. 
Aangekomen bij het veerhuis, zagen ze wit van het schuim. hierna werd 
de pater door Banning met een boot over de Waal gevaren. terwijl dat 
geschiedde, werd het vaartuig zo diep in het water gedrukt dat het leek of 
het zou zinken. de boot bereikte toch de overkant. de pater ging toen van 
boord en stapte naar het Kraaienbos of Kraaienwoud, heden een ooibos 
bekend als het colenbranderbos. hier liet hij de geest vrij. of het spook er 
nog zit, is onzeker. Beweerd wordt immers dat geesten zich ieder jaar een 
hanenstapje kunnen verplaatsen richting de plek vanwaar ze zijn verdreven. 
 

landsChap
kwel zorgt voor hergeboorte wiel 

 
KWAlIteIten 
ter plaatse van het voormalige wiel is nog altijd een laagte te vinden. deze 
komt in de winter, met hoge Waalstand en kwel, blank te staan. het lijkt dan 
soms alsof de kolk weer in vol ornaat aan de dijkteen blinkt. Met het herstel 
van de plas zou een nieuwe stille getuige ontwaken van het geweld van de 
Waal langs de Kwadendijk. dat zal de idee versterken dat de sfeer van de 
Kwadendijk ooit een grimmig strijdperk vormde van mens en natuur. Plus is 
ook dat daarbij herstel van landschap en natuur kan worden gepaard aan 
ruiming en/of veilige verpakking van een grote hoeveelheid, deels ongezond 
afval. 
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MAnco’s; geVAren
op de plek van de verdwenen kolk ligt een vuilnisbelt.  hier blijkt veel meer 
afval te zijn gestort dan officieel wordt opgegeven. op de stortplaats is 
slechts een geringe afdeklaag aangebracht. hierdoor bestaat verhoogde 
kans op contact met gifstoffen. door de keer op keer voorkomende 
kwel, waarbij het water volop uit de bodem opwelt, lijkt de kans groot dat 
gifstoffen uitlekken naar de omgeving. Zorgwekkend is dat het terrein van de 
gedempte kolk wordt begraasd door grote grazers, galloways.    
 
lAndschAPPelIjKe AAnBeVelIngen 

de nieuwe plas moet een minimale diepte van drie meter hebben. 
om de relatie met de dijk te versterken, behoort de kolk aan de dijkzijde 
een open karakter te bezitten. 
Aan deze zijde is een aanberming met stevige klei nodig wegens de 
dijkstabiliteit. Uitvoering van de hier aanwezige oever in hechte specie kan 
ook effectief zijn om woelactiviteit van muskusratten te voorkomen. 
Bovendien kan deze maatregel de weg effenen voor realisatie van een 
drinkwaterplaats voor de grazers. 
elders langs de oevers een bij wielen passende vegetatie ontwikkelen, 
met een zonering bestaande uit gele plomp, kragen van lisdodde, riet en 
gele lis en – hogerop langs de oevers - een struweel van wilgen. 
gekozen is voor herstel van de kweldam die weleer om het wiel krulde. 
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herstelde kweldam omlijsten met struweel. 
Voorts kan de verder noordwaarts gelegen dam van de hedendaagse 
kwelkom worden begeleid met meidoorns. 
het herstel van de grote Kolk bij Banning kan nog grotere 
maatschappelijke betekenis krijgen als dat herstel zou worden aangewend 
tot aanpak van de vuilnisbelt. eerste stap zou dan moeten zijn een 
onderzoek naar de mate van vervuiling. Vervolgens kan een oplossing 
naar maatwerk worden toegepast. daarbij zou een deel van het afval in 
de bodem kunnen worden gelaten, maar wel als het ware ingepakt in een 
materiaal dat verspreiding van gifstoffen verhoedt. 
het voor het wielherstel te ruimen afval zou deels kunnen worden gebruikt, 
mits deugdelijk verpakt in isolatiemateriaal, voor herstel van de nabije 
kweldammen of voor de herbouw van de buitendijkse wal van fort de 
sterreschans.  

recreAtIeVe AAnBeVelIngen 
het wiel kan worden beleefd vanaf de dijk en het pad in de omliggende 
natuur van  staatsbosbeheer. dijk en pad kunnen deel uitmaken van 
een wandelroute, de Kwadendijkroute. deze kan gaan lopen van de 
sterreschans naar de Kruispoel. 
In het veld en in geschriften achtergronden van wiel en Kwadendijk 
belichten.
Belangrijk is ook dat het komt tot uitvoering van de overige wensen van 
rapport “op weg naar een nieuwe balans (…)”. Zoals het plan tot herstel 
van een buitenwiel bij helhoek, ten oosten van de Kolk bij Banning. de 
hier gelegen inlaagdijk reikte bijna tot aan een kweldam, waarover een 
kerkroute heeft geleid. de katholieke bewoners van de noordkant van de 
honderd Morgen en van de Pannerdense Waard moeten hierover iedere 
zondag in weer en wind naar de kerk van hulhuizen zijn getogen. een 
Kleefse enclave vormend, viel hulhuizen niet onder de plakkaten van 
de republiek die de roomsen verbood in het openbaar hun godsdienst 
te belijden. Via de kweldam konden de kerkgangers droogvoets door 
de natte Biezenwei heen naar de Waaldijk stappen. Vanhier trokken 
ze naar het gehucht hulhuizen, bestaand uit een kasteel, een kapel en 
een handvol boerderijen. niet beschermd door een winterdijk tegen de 
opdringende Waal, spoelden kasteel en kapel na 1654 grotendeels weg. 
een eenzame slotruïne torende nog lange tijd in de Waalbedding. Verder 
naar het zuidwesten, dichter bij gendt, herrees een nieuwe kern van 
hulhuizen. gewenst is aanleg van een graspad op de kweldam om het 
oude kerkpad te markeren.   
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eCologie
sprinkhaan-imitator  waarborg voor rust 

 
ecologIsche oPMerKIngen BIj de lAndschAPPelIjKe 
Voorstellen   

KolK
het wiel zou kunnen terugkeren als ondiepe plas of moeras. hiervoor zou 
het terrein slechts over zeer geringe diepte hoeven te worden afgegraven. 
Minpunt is dan wel dat ook de dunne afdeklaag van de verontreinigde 
stortplaats zal verdwijnen. Iets, dat uitspoeling van gifstoffen in de hand 
zal werken en waarop grondgebruikers en buurtbewoners zeker niet zitten 
te wachten. Bij herstel van het wiel zou daarom de kans moeten worden 
aangegrepen om de aanwezige vuilnisbelt te ruimen. dit kan het best 
worden verhapstukt in het kader van een algehele herinrichting van het 
binnendijkse gebied sterreschans-Kruispoel. hierdoor kunnen in groter 
verband oplossingen worden gevonden voor het aanwezige verontreinigde 
slib. dit zou dan in win-win situaties kunnen worden verwerkt. 
ecologisch zinnebeeld van het wielherstel wordt de sprinkhaanrietzanger, 
een verlegen zangvogeltje, dat ook voorkomt in de gendtse Waarden. het 
leeft een teruggetrokken bestaan in lage begroeiing van natte gebieden, 
zoals de contreien van het herstelde wiel. de vogel verschalkt laag over de 
grond vliegende insecten, waarvan het wemelt in het ruige grasland rond 
de kolk. de sprinkhaanrietzanger dankt zijn naam aan zijn gezang dat veel 
weg heeft van het gesjirp van sprinkhanen of krekels. 
de vliegende kluizenaar vraagt om een biotoop met serene rust, zodat 
bezoek aan de herstelde kolk taboe is.   

 
KolKoMgeVIng

ontwikkeling van bloemrijk grasland langs het dijktalud.
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