Kleine Kolk in Haalderen
Ter herdenking van de watersnood van 1784 werd een monument gesticht.
Op het gedenkteken prijkt het opschrift “Water en wind tesaam deden
deze kolken ontstaan”. De bevolking van Haalderen is zich welbewust van
de achtergronden van de plaatselijke wielen, die ook al eeuwenlang het
dorpsbeeld bepalen. “Haalderen zou zonder kolken geen gezicht hebben.
Het water schrijft als het ware de geschiedenis van ons dorp. Daar is
eigenlijk niets aan af te dingen”, aldus het herdenkingsboekje dat in 1984
werd uitgegeven.

Landschap
Kolkweg plooit zich sierlijk naar oude kolkgedaante

Cultuurhistorie
“water schrijft … de geschiedenis van ons dorp”

Achtergronden
De kolk is gevormd als gevolg van een dijkbreuk in maart 1784. Hij maakte
toen het noordoostelijk deel uit van een gigantisch wiel, al vroeg bekend als
de Grote Kolk. Ter hoogte van dit uitgestrekte wiel, rond de huidige Van der
Mondeweg, moet een weg, de “Haldersche Straat”, zijn weggespoeld. Die
weg vormde de verbinding tussen Bemmel en Haalderen-Gendt. Na de ramp
werd die verbinding weer hersteld. De weg werd daarbij gelegd op de lijvige
kweldam die met een sierlijke krul om het noordoostelijk deel van de Grote
Kolk was verrezen. Tegenwoordig heet dat damstuk de Kolkweg.
Rond 1934 raakte het noordoostelijk kolkgedeelte door de aanleg van
de Van der Mondeweg afgescheiden van de rest van de Grote Kolk. Het
afzonderde kolkdeel werd de Kleine Kolk gedoopt. Via een duiker onder de
Van der Mondeweg communiceerde die plas met de Grote Kolk.
Tot de laatste dijkverzwaring kon de Kleine Kolk met hoge Waalstand sterk
uitdijen door de kwel. Via de duiker onder de Van der Mondeweg stroomde
ook kwelwater van de Grote Kolk toe. Soms liep die weg daarbij onder,
zodat die moest worden afgesloten. In maart 1937 werden twee motorrijders
daar bijna het slachtoffer van. Snelle, sterke stijging van het kolkwater had
genoopt tot prompte plaatsing van een versperring. Deze had echter bijna
dezelfde kleur als het wegdek. Toen het begon te schemeren, werd er geen
rood licht aan gehangen. Twee motorrijders zagen daardoor de houten
versperring te laat en reden er dwars doorheen. Een geluk, dat er geen
doden vielen.
In 1984 werd bij de westelijke kolkoever een uniek initiatief ondernomen.
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Kwaliteiten
De Kleine Kolk vormt nog altijd een indrukwekkend restant van een wiel.
Over de Van der Mondeweg heen kijkend, beseft men hoe immens groot
het wiel was dat hier in het onzalige jaar 1784 ontstond. Duidelijk wordt hoe
ver dit wiel landinwaarts stak, hoe groot het deel van Haalderen was dat
weleer werd verzwolgen. Klip en klaar wordt ook, waarom de nieuwe dijk
in het rampjaar nooit aan de landzijde van het wiel had kunnen verrijzen.
Fraai is nog altijd de hechte relatie met de kweldam langs de Kolkweg, die
zich nog sierlijk plooit naar de oude vorm van de kolk. De Kolkweg boeit ook
als opvolger van een verzwolgen verbindingsweg. Fraai is ook de nabije
aanwezigheid van het watersnoodmonument. Geen beleefd eerbetoon aan
een Oranjetelg, die een nobele geste had gemaakt richting noodlijdenden.
Neen, ditmaal een gebaar van een hele gemeenschap, blijk gevend van een
diep besef van de ellende en de onverzettelijkheid van de vroegere inwoners
van Haalderen.
Manco’s; gevaren
Hoogopgaand geboomte op de Van der Mondeweg dreigt een groen
scherm te gaan optrekken tussen Kleine Kolk en Grote Kolk. Hierdoor
wordt de relatie tussen beide wieldelen verstoord. Daarnaast is de Kleine
Kolk al sterk aan het verlanden. Door onbeteugelde groei van riet is hij al
flink gekrompen. Voorheen werd het riet elk jaar in brand gestoken, zodat
het zich niet kon uitbreiden. Onder de huidige omstandigheden dreigt bij
langdurige warmte en laag water een ecologisch drama.
Landschappelijke aanbevelingen
• Sterk aan het verlanden, moet de Kleine Kolk eens wordt uitgebaggerd.
• Bij die gelegenheid ook het gezicht van de plas wat herstellen.
Daarbij de waterlijn opschuiven naar het noorden en het noordoosten,
richting de kweldam. Hierbij nog wel ruimte reserveren voor een forse
oeverbegroeiing om de bebouwing in en aan de rand van de kwelkom te
camoufleren.
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• Oever- en waterbeplanting juist laten ontplooien langs de contouren van
de Grote Kolk vóór de komst van de Van der Mondeweg.
• In de Kleine Kolk betekent dat realisatie van een omlijsting van plomp en
riet langs de oost-, noord- en noordwestoever.
• De relatie tussen beide wieldelen verder versterken met een beplanting
van knotbomen, namelijk langs het oostelijk deel van de Kolkweg
(zie boven) en langs de westelijke oever, welke beplanting aan de
noordwestkant van de Grote Kolk kan worden voortgezet.
• Gewenst is ook een opknap van het watersnoodmonument dat met zijn
verweerde muur- en lakwerk een verpieterde indruk maakt.
Recreatieve aanbevelingen
• Gelegenheid tot pleisteren bestaat al in de directe omgeving.
• De Kleine Kolk kan een fraaie attractie vormen langs een
cultuurhistorische wandelroute vanaf de wielen en kwelkommen in
Haalderen naar de Ward in Bemmel.

Ecologie
idylle beheerst door zwarte majesteit

Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen

• Oeverbegroeiing deel laten uitmaken van een florazone, bestaande uit
gele plomp, witte waterlelie, mattenbies, lisdodde en riet met gele lis.
• In het kolkmidden kan het wiel zijn vroegere diepte van vier tot vijf meter
terugkrijgen. Voorzichtigheid is geboden met het baggerwerk. Want na
de oorlog schijnt er nogal wat munitie, waaronder Tellermiene ofwel
tankmijnen, in de plas te zijn gedumpt.
• De uitgegraven specie kan misschien worden gebruikt voor herstel van
‘dijkstukken’ bij de Groene en de Grote Kolk.
• Door het verleggen van de oeverlijn richting de kweldam zal de relatie
tussen wiel en kweldam aanzienlijk worden versterkt.
• Om dat effect nog te vergroten behoort zoveel mogelijk open grasland te
worden geschapen tussen Kolkweg en kolkoever.
• Daarnaast de Kolkweg zoveel mogelijk begeleiden met een beplanting van
knotwilgen. Het oostelijk deel van de weg biedt daartoe volop ruimte.
• Ook maatregelen treffen ter versterking van de relatie tussen de Kleine
Kolk en de Grote Kolk, te weten:
• Verwijdering van geboomte tussen beide wieldelen.
• Scheppen van zones blank water aan weerszijden van de weg; voorkomen
dat de vegetatie zich hier te sterk ontwikkelt.

06. Kleine Kolk in Haalderen.ind2 2

Kolk
• Het wiel maakte in de zomer van 2005 met zijn rietpartijen, gele plomp,
witte waterlelie en heldere water een fraaie indruk. Opvallend was de
aanwezigheid van het vele hoornblad, een ijverige zuurstofproducent. De
plas lijkt aantrekkelijk voor eenden, meerkoeten, stekelbaarzen, libellen en
vlinders. De drukke Van der Mondeweg en ook de nabije parkeerplaats en
bewoning drukken een stempel op het ecologische streven voor de kolk.
• Welkom zouden zijn een uitbaggering van de plas en een herstel van
de oude kolkdiepte, waarbij ook wellen actiever worden. Hierbij is de
waterkwaliteit gebaat. Zo ook de vispopulatie, die in een dieper kolkdeel
een veilige vluchthaven zal vinden bij laag water en ijsvorming in de winter
of bij laag water en langdurige hitte in de zomer.
• Voordeel trekken van het uitbaggeren kan met name een vissoort als
de kleine modderkruiper. Hoewel kandidaat van de Rode Lijst, zou dit
bodemvisje in de Kleine Kolk kunnen huizen. De modderkruiper zet zijn
eitjes het liefst af op een kale, zandige bodem. Door verwijdering van
het organisch vervuilde slib zal het zuurstofgehalte in de kolk toenemen.
Daardoor kunnen zich hier meer diertjes en waterplanten handhaven.
Bijgevolg zal de modderkruiper meer voedsel vinden. Het baggeren niet
rigoureus uitvoeren maar gefaseerd doen.
• Aarden in het herstelde wiel zal gewis ook de zeelt, bijgenaamd groene
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Hierbij aandacht schenken aan het volgende: plaatsing van een duiker
met een diameter van minstens anderhalve meter zodat ook grotere
dieren er doorheen kunnen trekken, aanwezigheid in de duiker van het
lokale substraat over een breedte van zeker een halve meter, aansluiting
van de duiker op de waterbodem, gedeeltelijke uitsteking boven water
om ook waterorganismen met longen kans te geven te migreren, niet
te grote lengte van de duiker, bij sterke stroming in de duiker overgaan
tot aanbrenging van een voorziening om alle organismen te kunnen
laten passeren en monitoren van de effecten van de duiker om tijdig te
kunnen bijstellen. Misschien sprint eens de grote modderkruiper door de
ecoduiker, op zoek naar de delicatessen van de Kleine Kolk.

karper of muithond en in de Betuwe vooral bekend als louw. Met zijn
baardharen op de mondhoeken tast de overwegend groene vis de bodem
af voor eten: muggenlarven, slakjes, watervlooien en kreeftachtigen. Zijn
kleverige, groene eitjes zet de zeelt af op waterplanten. Hij behoort tot de
trage zwemmers. Met grote hitte wordt er amper gezwommen; hij houdt
dan een soort van zomerslaap. Als het water erg warm wordt, komt hij in
de greep van een lichte “lethargie”, vergelijkbaar met een toestand van
winterslaap. De zeelt reageert onverstoorbaar op een laag zuurstofgehalte
en een hoge zuurgraad van het water. Daarmee kan de vis organische
vervuiling behoorlijk goed verdragen. Weggekropen in modder of leem
of zwemmend dichtbij soortgenoten, in scholen vlak boven de bodem,
overwintert de zeelt. Hij is ook een verlegen vis die zich gewoonlijk
verstopt tussen de beplanting.
• De verstedelijkte omgeving, met ruime gelegenheid om te pleisteren en
de raadzaamheid om geen hemelbestormende ecologische doelstellingen
na te streven, maken het aantrekkelijk ditmaal gewoon een markant
dier te kiezen als ecologische topper. Zoals de Zwarte Zwaan. Zijn
trotse, gedweeë houding zal menige wandelaar bekoren en verleiden tot
langdurig genieten van een eeuwenoude plas, opgeluisterd met riet, gele
lis en plomp, waartussen misschien af en toe de louw knipoogt naar de
toeschouwer.
• Overigens afspraken maken met de visclub over ecologisch verantwoord
vissen.
Kolkomgeving
• Om een doelmatige ecologische verbinding tot stand te brengen tussen
de Kleine en de Grote Kolk moet de huidige duiker van de Van der
Mondeweg worden verruild voor een speciale duiker, een ecoduiker.
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