Wiel bij Kommerdijk in Gendt
Later in de winter werd het dijkgat provisorisch gedicht. Daartoe werd
binnenom de doorbraak met aarde en wilgenhout een ring- of nooddam
gebouwd. In de lente van 1699 werd de nooddijk uitgebouwd tot een stevige
bandijk. De specie voor de dijkbouw werd binnen- en buitendijks gewonnen.
In 1832 vormden percelen met wilgenbos en moerassen de stille getuigen
van deze graverij. Bij het dijkherstel in 1699 was de dijk verder van de rivier
gelegd. Door de bouw van deze landinwaarts knikkende dijk, een inlaagdijk,
was het ontstane wiel in de uiterwaarden geraakt. Buitengedijkt was ook een
stuk cultuurland, mogelijk met een of meer wegdelen en huizen. Voor de
extra ruimte die was gegeven aan de rivier hoopte men echter een veiliger
woonomgeving terug te krijgen.
Het verhaal wil dat het spookt op de Kommerdijk, voorheen ook Hoedieks
genoemd. Verteld werd dat hier op donkere avonden een spookbeen
rondstapte. Het been liep maar wat rond. En soms zat er ook een lichtje
op, wat het des te griezeliger maakte. De bewoners van de Wieringenhoek
kregen er kippenvel van. Kinderen werd op het hart gebonden: “Kom
soaves nie te loat thuus, aj over de Hoedieks mot. Want dan kum ou ’t been
misschien tege. En dan schrik jouw eige half dood”.

Landschap
gecultiveerde littekens van een dijkbreuk

Cultuurhistorie
Nieuwjaarsdag overschaduwd door zondvloed

Achtergronden
De verlande wielresten dateren van 1699. Begin dat jaar, op Nieuwjaarsdag,
werden de Gendtenaren verrast door een dijkbreuk. De doorbraak viel in
de Kommerdijk, die destijds een schaardijk vormde. Bespoeld door een
nabijgelegen Waalloop, had deze dijk al lange tijd zorgen gebaard. Een
omstandigheid, waaraan hij zijn naam dankte. De dijk werd onderhouden
door de stad en vrije heerlijkheid Gendt. Deze bezat een eigen dijkstoel, die
echter het dijkbeheer met een korreltje zout nam. De Kommerdijk bezweek
op klaarlichte dag. Triest was dat er niemand op de dijk was om de overloop
te stuiten. Resultaat van de doorbraak was een overstroming van de Betuwe
en de Tielerwaard.
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Kwaliteiten
De wielresten van 1699 zijn deels verland, deels opgegaan in kleiputten
of strangen. Daarenboven is de nabije dijk, een markante inlaag, met de
laatste dijkverzwaring flink gestroomlijnd. Hierdoor oogt hij minder als een
dijk die onder aandrang van de Waal landinwaarts is gelegd. Toch heeft de
Kommerdijk nog veel weg van een inlaagdijk. Deze kronkel vertoont ook nog
een samenhang met de nabije strang, eind zeventiende eeuw een grillige,
gewelddadige rivier. Het terrein tussen dijk en strang bestond in 1832 uit
weiland, een kolk en griendcultuur. Ten oosten van de afrit naar steenfabriek
De Zandberg herinneren vervaagde rabatten nog aan de moerassige relicten
van het wiel van 1699.
Binnendijks lijken laagten in een weide ten westen van de dijkafrit van
de Kommerdijk nog te verraden waar specie werd gewonnen voor het
dijkherstel. Het perceel waarin deze laagten liggen, vormde in 1832
moerasland. Tussen de Poelwijklaan en de dijk markeert een weide met
fruitbomen nog een vermoedelijke locatie van uitgedijkt land.
Visualisering van de ramp van 1699 heeft voor Gendt bijzondere betekenis.
Want nergens in het domein van de voormalige heerlijkheid blinken vandaag
de dag nog wielen. Op geen andere plek in Gendt kan dan ook op meer
sprekende wijze worden herinnerd aan het soms heilloze werk van de
dijkstoel van het Waalstadje.
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door dijkbreuken, zouden de rabatruggen en -greppels opnieuw moeten
worden geprofileerd; rabatcultuur laten uitlopen in de strang. Daarnaast
het beloop van de oude dijk aanduiden en beleefbaar maken door aanleg
van een vlonderpad langs de noordelijke oever van de strang.
• De gronden ten westen en ten oosten van de binnendijkse dijkafrit van de
Kommerdijk verdienen beschermde status als voormalig uitgedijkt land.
Het fruitgewas op die percelen handhaven. Het symboliseert immers
herstel van boerenland dat drie eeuwen geleden werd verwoest door een
cascade van water en ijs.
Recreatieve aanbevelingen
• Een pleisterplaatsje is gedacht op het dijklichaam, bij het punt waar
een natuurpad op het dijktalud afdraait naar het vlonderpad langs de
strangoever.
• In de voorlichting verwijzen naar de dijkpaal van Gendt bij de oude
Bemmelse grens. Die paal staat symbool voor de waterstaatkundige
zelfstandigheid van Gendt, met alle gevolgen van dien.

Ecologie
Manco’s; gevaren
Deels verland, deels verdwenen in kleiputten en strangen, zijn de wielresten
bepaald onherkenbaar. Ten oosten van de afweg naar De Zandberg zouden
door natuurontwikkeling – zoals het scheppen van geulen en ooibos – de
laatste sporen van het drama van 1699 kunnen worden uitgewist.
Landschappelijke aanbevelingen
• Slechts aan de oostkant van de dijkafrit lijkt het nog doenlijk de vroegere
ligging van het wiel te visualiseren. Doel is hierbij het zichtbaar maken van
het kommerlijke lot van de Kommerdijk. Hoofdelementen vormen daarbij
de strang en de verlande rabatcultuur tussen strang en huidige dijk.
• Om de nabije ligging van de Waalstroom in de zeventiende eeuw te
accentueren, moet de verlande riviergeul enigszins worden hersteld;
strang opschonen en uitdiepen.
• Wilgenopslag en grootschalige ontwikkeling van riet langs de noordoever
voorkomen. Het opgaande groen belemmert anders het uitzicht vanaf de
dijk op de herstelde strang.
• Gele plomp een prominente plaats geven in de herstelde strang.
• Ook proberen de dynamiek van de rivier rond de strang te versterken door
het maken van een verbinding via de sluis in de dijkafrit en de plassen ten
westen hiervan met de Waal. Lichte was op de Waal in de zomer zou dan
al kunnen leiden tot stijging van waterpeil in en rond de strang, goed tegen
de verlanding.
• Verder aandacht wijden aan de relicten van het buitenwiel: de rabatten en
tussengelegen greppels. Herinnerend aan cultivering van onland ontstaan
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moerasplantje highlight kruidig wielrelict

Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen
Kolk
• De wielresten bij de Kommerdijk maken deel uit van de Gendtsche
Polder. Een buitenpolder met strangen en kleiputten, deels rijk aan
waterflora en deels omzoomd door ooibos. Hier en daar bij die
plassen liggen grote beverburchten. Ook broeden hier legio moerasen watervogels zoals blauwborst, dodaars, grauwe gans, krakeend,
slobeend, sprinkhaanrietzanger, zomertaling en soms ook de buidelmees.
In de ooibossen nestelen almaar meer soorten vogels, waaronder de
boomkruiper, de buizerd, de groene specht en de sperwer. Tot eind mei
huizen op de drassige weiden eenden, kwartelkoningen en tureluurs.
Vanaf de dijk zijn op die draslanden bergeenden, bonte strandlopers,
groenpootruiters en kemphanen gezien. ’s Winters ‘grazen’ in de
buitenpolder duizenden kolganzen, honderden grauwe ganzen, tientallen
rietganzen en meer en meer brandganzen. Met de kerst van 2005
verbleven vlakbij de Kommerdijk nog veel kieviten. Een aangename
verrassing was toen de verschijning van de ijsvogel.
• Vogels, insecten, vissen en flora kunnen voordeel trekken van een herstel
van de strang bij de Kommerdijk.
• Bij het uitbaggeren hiervan moet een geul van zeker twee meter diep
worden geschapen om vissen voor droge tijden een vluchthaven te bieden.
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• Uitverkoren tot zinnebeeld van het wielherstel is de lidsteng. Een plant, die
zowel in het water als in het moeras goed gedijt. De blaadjes ervan staan
als fijne naalden aan de stengels. Als de lidsteng zich voldoende heeft
uitgebreid, lijkt die een minibosje van sparretjes te vormen. De plant bloeit
onopvallend met groene bloempjes in de bladoksels. In zachte winters
kunnen de ooglijke ‘sparretjes’ groen blijven. Ze staan bekend als nogal
productieve zuurstofplanten; in de winter blijven de delen onder water
doorgaans groen hetgeen ten goede komt aan het zuurstofgehalte van
het water, daarmee ook aan de vissen. Al heel vroeg in de lente begint de
lidsteng te groeien en daarmee het water te zuiveren. Lidsteng is trouwens
ook kwelminnend; zijn opmars rond de Kommerdijk kan daardoor duiden
op activiteit van kwel, diezelfde kwel die misschien de doodsteek was voor
de dijk in 1699.

• Die vluchthaven zal nog beter uit de verf komen als er een verbinding met
de Waal bewesten de Kommerdijk zou worden gerealiseerd.
• Door die verbinding ontstaan voor fauna meer kansen om te migreren.
Zo zouden bij enige was op de Waal vissen vanaf de rivier gemakkelijk
kunnen uitwijken naar de luwte van de strang en andere plassen bij de
Kommerdijk. Trekvissen als paling, zalm en zeeforel zouden daarbij garen
kunnen spinnen.
• Verder vernat en door de openheid van de strang aan de zuidzijde
voldoende zonlicht ontvangend, vormen de greppels van de rabatcultuur
een aantrekkelijk oord voor amfibieën. Wel zorgen voor goed ontwikkelde
oever- en watervegetatie met open plekken. Hier en daar op het land wat
struweel plaatsen zodat meer schuilgelegenheid ontstaat, met name in
dood hout.
• Rond de wielrelicten en de strang is eind september 2005 een grote
variëteit van kruiden aangetroffen. Waargenomen werden planten als
dauwbraam, egelskop, gele plomp, gele waterkers, haagwinde, hondsdraf,
kalmoes, kattestaart, lidsteng, lisdodde, moeras-vergeet-mij-nietje,
smalle weegbree, smeerwortel, veenwortel, vijfvingerkruid, watermunt,
watermuur, watertorkruid, zilverschoon en zwanenbloem. In korte tijd
werden tientallen verschillende plantensoorten geteld.
• Het herkenbaar maken van de wielrelicten behoort dan ook in het teken
van de moerasflora te staan. Bij herstel van de strang de noordoevers
extra flauw maken om meer verlandingsstadia te verwezenlijken en
daarmee de botanische rijkdom te doen vergroten. Het vlonderpad
langs de strangoever biedt een kans met avontuurlijke trekjes om de
moerasflora, en de hierop neerstrijkende vlinders, libellen en andere
insecten, onder de loep te nemen. Dit alles in een sfeer waarin de mens
ooit bakzeil moest halen voor moeder Natuur.
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Kolkomgeving
• Ontwikkeling van bloemrijk grasland langs het dijktalud.
• Oude fruitbomen op percelen met voormalig uitgedijkt land handhaven. De
bomen kunnen een broedplek worden voor de wielewaal of de steenuil.
• Afsluiting van de dijk voor snelverkeer zal weldadig uitpakken voor
sfeer en kwaliteiten van dit cultuurhistorisch en ecologisch boeiende
dijklandschap.
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