Kruispoel in Doornenburg

Cultuurhistorie
poel met stichtelijk en schimmig verleden

Achtergronden
De Kruispoel is zo oud als de weg naar Kralingen. Van de plas werd al in
1402 gerept. Een leenakte gewaagde van “den Cruyspoele tussen tweeën
gemeynen straeten gelegen”. In de zeventiende eeuw werd de poel ook
Allemanserve genoemd. Allemanserve betekent in het Middelnederlands:
erf van iedereen ofwel een gebied van de gemeenschappelijke dorpelingen,
het dorp Doornenburg. In 1832 vormde de Kruispoel een moerasbos met
rijshout, dat al op rabatten - aarden ruggen - moet hebben gegroeid. Dit
moerasbos moet deels zijn ontstaan door een oeverwaldoorbraak, mogelijk in de negende of tiende eeuw, in een tijd dat Waal en Neder-Rijn meer
water moesten verstouwen. Daarbij forceerden beide rivieren op meerdere
plaatsen hun oeverwallen, zoals bij de Vlote Bloem in Huissen. Bij oeverwaldoorbraken werden langgerekte, ondiepe plassen gevormd. Deels moet de
Kruispoel zijn ontstaan door afgraving van aarde voor de talrijke reparaties
aan de nabije Kwadendijk.
De dijk had tot in de 20e eeuw een slechte naam. Zo werd er gewaarschuwd: “Bij de Hortenberg, daar breekt de dijk nog eens door”. Het begrip
horten is synoniem met horden, matten van gevlochten rijshout. Met die
houten vlechtwerken werd de buitenkant van de nabije dijk beschermd tegen
golfslag en stroom van de Waal. Het rijshout voor de dijkversterking zal uit
de Kruispoel zijn gehaald. Bij de Kruispoel lag nog een andere waterkering,
namelijk een kweldam of ringdam. Nog in de vorige eeuw werd de huidige
Veerweg aangeduid met de naam Ringdam.
De naam van het oord bevestigt dat dit van oudsher waterrijk was. Het
begrip ‘kruis’ kan echter allerlei betekenissen hebben. Het kan slaan op
een veldkruis maar ook op een zoenkruis, dat op plekken verrees waar een
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moord of ongeluk had plaatsgehad. Het kan ook betrekking hebben op een
wegkruis, dat op kruispunten werd gezet. Punten, waar zich in het heidense
geloof doorgaans geesten ophielden. Deze spookkruisingen werden gekerstend door er een kruis op te plaatsen. Mogelijk is ook dat het begrip kruis
verwijst naar een grenskruis. Hiermee werden in de Middeleeuwen nogal
eens grenzen van parochies of andere kerkelijke rechtsgebieden gemarkeerd. Een dergelijk kruis kan de scheiding tussen de parochie Doornenburg
en Pannerden (Honderd Morgen) hebben aangewezen.
De overlevering wil dat het spookt rond de Kruispoel. Om die reden werd
kinderen op het hart gebonden de Kruispoel te mijden, alsof het een poel
van verderf was. Helaas zijn er geen complete verhalen bewaard gebleven.
In het ene relaas wordt gerept van rondwarende schimmen, in het andere
duikt een wit spookpaard op. Het gebeurde doorgaans ’s nachts, met storm,
of als er een nevelsluier over de Kruispoel hing. Had de familienaam Van
den Kerckhoff, in 1618 in verband met de Kruispoel genoemd, te maken met
de veldnaam Kerkhof? Is de naam Allemanserve een erfenis van de tijd dat
de Kruispoel nog een es of dorpsplein vormde? Herbergt het schaduwrijke,
natte oord relicten van een vergaan gehuchtje, een lost village? Heeft de
naam Kruispoel dan verband met een verdwenen of misschien wel verzwolgen bedehuisje? Een kerkje, dat het heiligste onderdeel vormde van een
boerengehucht, ontkiemd op een oeverwal die deels wegspoelde nadat de
nabije rivier, belet in de afstroming, met bruut geweld uit zijn oude baan was
gebroken?

Landschap
oeroude zomp getekend door geweld natuur

Kwaliteiten
Drassig, lommerrijk, ontoegankelijk, een raadselachtige naam bezittend en
in de overlevering toneel van schimmen, vormt de Kruispoel een boeiend,
mystiek oord. Direct en indirect dankt dit zijn ontstaan aan het geweld van de
natuur. Geweld, dat een oeverwal fataal werd en dat later een dijk zodanig
geselde dat de dorpelingen het binnendijkse land als woelmuizen moesten
doorgraven om aan specie te komen voor dijkherstel. Op den duur werd de
natte Kruispoel gecultiveerd door aanleg van rabatten of aarden ruggen.
Hierop werd rijshout geteeld waarmee de nabije Kwadendijk kon worden
versterkt. Die rabatten en hierlangs gelegen greppels tekenen zich nog
scherp af in het landschap. Meest herkenbaar zijn ze in de winter, als het
kwelwater de slootjes tussen de ruggen heeft gevuld. De rabatcultuur van
de Kruispoel is dan ook nog een gaaf voorbeeld van cultivering van zompen
in vroegere tijden. Gaaf is ook nog een kweldamgedeelte te noemen dat
rond Borden, aan de westkant van het moerasbos, oprijst. In de Kruispoel
spiegelt ook een kolkje, dat eind 20e eeuw is aangelegd. In feite bestond de
ganse Kruispoel al sinds jaar en dag uit rabatten met geboomte. Wel bevond
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zich een laagte rond het hart van het moerasbos. Als voorheen het water
daarin was weggezakt, ijlde de buurt er heen met fruitmanden, ontdaan van
bodem. Door die manden in de modder te drukken, konden palingen worden opgesloten en gemakkelijk worden gevangen, wat kroostrijke gezinnen
appetijtelijke mondvoorraad verschafte. De huidige poel is vooral waardevol
als herinnering aan de tijd dat de Kruispoel nog een poel in eigenlijke zin
vormde, een plas gevormd door een doorbraak van een oeverwal.

•
•
•

Manco’s; gevaren
De Kruispoel is sterk aan het verlanden. De gave, lijvige rabatten worden
geheel overwoekerd door ruigte. Dat geldt ook voor een groot deel van de
kweldam. Op den duur zal het oord verworden tot een verdroogde rimboe,
waarin de sporen die licht werpen op zijn fascinerende achtergronden zullen zijn uitgewist. Het voortbestaan van de Kruispoel kan pas goed worden
gewaarborgd als de belangen van moeder Natuur én vader Cultuur worden
behartigd. En als de mens in de omgeving zelf ontdekt waaruit die belangen bestaan en hoe hij met de ecologische en cultuurhistorische waarden
behoort om te springen.
Landschappelijke aanbevelingen
• Oorspronkelijk vormde de Kruispoel een waterplas, vermoedelijk met
wilgenruigte, ooibos. Stilaan werd dit onland in cultuur genomen door
aanleg van rabatten waarop eerst rijshout, later peppelgeboomte
groeide. Hoewel aangelegd, geeft het huidige plasje een beeld van het
oorspronkelijke, waterrijke karakter van de Kruispoel.
• Gewenst is dan ook dat de plas wordt behoed voor verdere verlanding, en
wel door hem op te schonen en zelfs nog wat te vergroten.
• Mogelijk kan hierbij wielherstel worden gepaard aan berging van afval.
• Om het ruige, mistige verleden van de Kruispoel zichtbaar te maken,
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zouden de knotwilgenbeplanting op de noordelijke kolkoever en de andere
begroeiing in die omgeving kunnen worden verruild voor een hoek met
ooibos.
Verder een zichtas scheppen in het groen aan de oostkant zodat de poel
de wandelaar op de Veerweg tegemoet blinkt.
Lange tijd vormde de Kruispoel een grote, moerassige rijswaard met
rabatten voor houtteelt en tussengelegen slootjes voor drainage. Om die
ruggen en greppels meer te laten spreken, moeten ze worden ontdaan van
ruigte.
Daarnaast de greppels uitschrapen en de hierin aanwezige bagger met
het vele bladafval opruimen. Door die maatregel zullen wellen in de
slootbodems beter gaan werken, zodat de kwel zich eerder en prominenter
manifesteert. Aldus komt de rabatcultuur nog beter uit de verf.
Mettertijd is het rijshout op de rabatruggen vervangen door populieren.
Beweerd wordt dat dit geboomte hier al sinds jaar en dag groeit. In de
beleving van de inwoners van Doornenburg geeft dat geboomte aan
de Kruispoel een vertrouwd gezicht. Reden te meer om populieren als
hoofdhoutsoort op de rabatten te handhaven; deze bomen niet planmatig
laten wijken voor knotwilgen.
Oude populieren wel onderzoeken op takbreuk en veiligheid en, zo nodig,
nieuwe exemplaren aanplanten.
Wenselijk is ook een opschoning van de kweldam aan de noord- en
zuidwestkant van de Kruispoel, zodat die weer zichtbaar wordt.
Rond Borden zou de dam moeten worden hersteld. Aldus wordt de
Kruispoel weer herkenbaar als een eeuwenoud kwelkomgebied.
In de naoorlogse jaren is er in en rond de Kruispoel veel afval gedumpt.
Dat duurde voort tot in de jaren zeventig. Ten zuiden van Borden werd
vuil gekieperd door buurtbewoners. Elders, rond Borden zelf, werd door
allerlei instellingen afval gestort, waaronder garage- en ziekenhuisafval,
misschien ook radioactief materiaal. Bij de dump van vuil werden ook
rabatslootjes gedicht, waardoor delen van de rabatcultuur werden
verminkt.
Aanbevolen wordt een onderzoek te laten instellen naar de mate van
verontreiniging en naar de wijze waarop verspreiding van gifstoffen kan
worden gekeerd. Zorgwekkend is de gedachte dat kwel die stoffen kan
verspreiden in de omtrek. Wellicht tikken milieutijdbommen.
Kansen benutten om berging van afval te paren aan herstel van oud
landschapsschoon.
Geprobeerd moet worden de kwelkom van de Kruispoel op te nemen
in het waterbeheer van de kern van Doornenburg. Aan het moerassige
oord zou een waterbergende functie kunnen worden gegeven. Het
retentiewater moet dan wel schoon zijn. Extra toevoer van hemelwater na
een wolkbreuk in warme zomers kan een heilzame uitwerking hebben op
landschap en natuur. De extra watertoevoer kan hierbij sterk bijdragen aan
de bestrijding van de verlanding.
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Ecologie
stilte voor de vliegende Pavarotti

Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen

Recreatieve aanbevelingen
• Aanleg van een wandelpad door de Kruispoel is een hartenwens van
de omgeving. Momenteel is het moerasbos door de verwildering niet te
beleven. Inmiddels is een fraai idee aangereikt door de geestelijk vaders
van het rapport “Op weg naar een nieuwe balans (…)”. Zij bepleiten de
aanleg van een vlonderpad door de Kruispoel. Deze voorziening geeft
aan het wandelen door het natuurgebied een avontuurlijk karakter. Terwijl
de wandelaar de route niet kan verlaten. Vanaf het vlonderpad kan de
herstelde rabatcultuur goed worden bestudeerd.
• Dit initiatief behoort vergezeld te gaan van een welverzorgd educatief
programma, dat bezoekers informeert over de achtergronden van het
gebied. En dat eerbied predikt voor de zeldzame natuurwaarden in het
drassige oord.
• Het vlonderpad loopt vanaf de Veerweg, pal ten oosten van de poel, door
het bos en sluit aan de oostkant van het bos aan op de Waaldijk, vlakbij de
plek waar huis Hortenberg oprees en tegenover de Klompenwaard.
• Geopperd is ook om de dijk tussen de Sterreschans en huis Den
Holenoever af te sluiten voor verkeer. Een maatregel, die de beleving van
natuur en mystieke sfeer van het oord geweldig ten goede zou komen.
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Kolk
• De Kruispoel vormt een kleine wildernis. Naast populieren en wilgen zijn
hierin vegetatiesoorten te vinden als berk, braam, brandnetel, es, hop,
meidoorn, moeraswolfsmelk en vlier. Gewassen, die naar hartelust kunnen
woekeren. Het credo achter deze jungle is natuurlijk beheer. Wat inhoudt
dat omgevallen populieren blijven liggen, tot vermaak van de vogels.
Gehoord in het moerasbos is al eens de schaterlach van de groene specht.
Waargenomen zijn hier ook koekoek, buizerd en sprinkhaanrietzanger.
In 2005 schijnt de nachtegaal er weer te hebben gebroed. Ook andere
bijzondere fauna is er gesignaleerd, zoals vossen en vleermuizen. Maar
reeën en glimwormen schijnen zich niet meer te laten zien.
• Het herkenbaar maken van poel en rabatcultuur vraagt om fikse ingrepen
in het groen. De Kruispoel vormt echter een vogelparadijs, dat zijn
ontstaan mede dankt aan zijn jungle met dood hout. Vormde dit oord
voorheen een imposant voorbeeld van leven van de natuur, vandaag de
dag is het exemplarisch voor leven met de natuur. De belangen van natuur
en cultuurhistorie behoren dan ook op fijnzinnige wijze met elkaar te
worden verzoend.
• Speciale aandacht vraagt daarbij het bos met hoogopgaande bomen,
ook het meer cultuurhistorische deel van de Kruispoel. Bij keuze voor
opschoning van rabatten en rabatgreppels slechts een beperkt aantal
dode bomen ruimen. Dat is met name in het belang van vogels als de
groene specht. De specht vindt zijn voedsel in dode stammen en hakt
hierin ook zijn holen.
• Aanbevolen wordt ook om tussen de populieren op de rabatten struweel
aan te brengen, zoals hazelaar, vuilboom, vlier en braam. Deze
onderbegroeiing schept gunstiger omstandigheden voor zangvogels.
• De hoek met plas en wilgen lijkt het natuurlijke karakter van de
Kruispoel te benadrukken. Hij symboliseert daarmee de lang vervlogen
tijd dat dit bosrijke oord nog oogde als een water gevormd door een
oeverwaldoorbraak. Om dit gegeven te accentueren, kan de poel nog wat
worden vergroot. Bij die gelegenheid ook het struikgewas en geboomte bij
de zuidelijke en zuidwestelijke oever verwijderen. De zon krijgt zo meer
toegang tot de verruimde plas. Een omstandigheid, waarvan in lente en
zomer de amfibieën profijt zullen trekken.
• Als compensatie voor deze uitdunning kan het gebiedsdeel aan de
noordzijde van de poel worden gereserveerd voor wildgroei. Aanbevolen
wordt de omtrek van de plas tweemaal per jaar te maaien, compleet met
maaiafvoer.
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• Als highlight is de nachtegaal uitverkoren. Hij is weer opgemerkt
in de Kruispoel. De zeldzame vogel zit graag in bossen met dichte
onderbegroeiing, het liefst in een omgeving van water. Op de menukaart
van de nachtegaal staan wormen, insecten en bessen. De aanwezigheid
van het vliegende zangtalent symboliseert de vogelvriendelijke
opknap van de Kruispoel, herkenbaar gemaakt als voormalig oord
van geriefhoutproductie en volop sprekend als vogeleldorado dankzij
opgaande bomen en struweel op rabatten, waterrijke slootjes, een
zonnige, vergrote poel omgeven door wilgenruigte, kriskras in het gebied
liggende dode bomen en een natuurpad dat de bezoeker veroordeelt tot
gebruik van een flinterdunne strook groen, waar hij eerbied leert krijgen
voor het natuurschoon om hem heen.
Kolkomgeving
• Ontwikkeling van bloemrijk grasland langs het dijktalud.
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