Grote Kolk in Haalderen

Cultuurhistorie
kolk zelfs hindernis voor verbannen geest

Achtergronden
Het wiel is ontstaan door een dijkbreuk in maart 1784. Pal boven de huidige
Ambachtstraat spoelde de dijk over een afstand van bijna 200 meter
weg. Er vormde zich een enorm diep en groot wiel dat samenvloeide met
een strang. Deze strang lag bij de buitenteen van de voormalige dijk. Hij
herinnerde aan de tijd dat de Haalderense dijk nog een schaardijk vormde,
een dijk die zomer en winter werd bespoeld door de rivier. Tot overmaat
van ramp verenigde de reusachtige kolk zich met een wiel dat intussen door
een dijkbreuk bij de huidige Groenestraat was gevormd. Zo ontstond een
immens groot wielencomplex, dat later deels zou uiteenvallen maar dat nog
altijd het beeld van Haalderen bepaalt.
Door de beide doorbraken geraakte Haalderen letterlijk en figuurlijk aan de
afgrond. Het water met ijs dat door de dijkgaten bulderde, richtte enorme
ravage aan. Zes woningen werden verwoest. Verscheidene andere huizen
raakten onbewoonbaar. Een doorgaande weg, “de Haldersche Straat”,
verdween in de golven. Een deel van Haalderen ter grootte van ettelijke
voetbalvelden veranderde in een grondeloos diep meer. Uit de kolkdiepten
had het water massa’s zand en grind opgehaald en met de kracht van
een zandzuiger uitgestort over de wijde omtrek. Vruchtbaar boerenland
veranderde plots in een onvruchtbare woestijn. De waterwolf had Haalderen
op slag zo arm als de mieren gemaakt.
Met het overstromen van het dorp fungeerde een stuk dijk tussen de
dijkgaten even als vluchtheuvel. Bedreigd door water en ijs, waren enige
dorpelingen met hun povere spulletjes naar dat intact gebleven dijkstuk
gevlucht. Omgeven door een hooggewassen Waal, twee woest werkende,
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bruisende doorbraken en wervelend vloedwater, waren ze geheel geïsoleerd
geraakt. Gelukkig konden ze tenslotte worden gered met behulp van
vissersboten, die vanuit Nijmegen waren gezonden om hulp te verlenen.
Eeuwenlang liep over de kweldam bij de Grote Kolk een klompenpad.
De inwoners van Haalderen togen via dit pad naar de kerk, de school en
de molen van Bemmel. ’s Winters, met hoge rivierstand, stond meestal
door de kwel een groot gebied tussen Haalderen en Bemmel blank. Via
de kweldam konden de dorpelingen en hun kroost nog met droge voeten
hun bestemming te bereiken. Nadat Haalderen in 1918 een eigen school
en in 1933 een eigen fiere kerk had gekregen, was het hoogtij van het
klompenpad voorbij.
Het verhaal wil dat zich bij de Grote Kolk een geval van exorcisme of
geestuitdrijving heeft voorgedaan. Vlakbij de afweg van de Ambachtstraat
stond in de vorige eeuw nog een oud huis. Het zou hier vreselijk spoken. De
radeloze bewoonster riep daarom de hulp van de Huissense Dominicanen
in. Op een dag kwam een van die paters. Hij had een boek bij zich waarin
gebeden stonden opgetekend. Biddend en zegenend, stapte hij door het
huis. Opeens liep hij naar de bedstede, haalde er iets uit en deed dat in
een doosje. Daarop liet hij zich met het doosje de Grote Kolk over roeien.
Terwijl de boot over de plas voer, werd die door een onzichtbare kracht
angstwekkend diep in het water gedrukt. Bijna aan de overzijde van de kolk,
liet de pater de geest uit het doosje ontsnappen. Prompt veerde de diep in
de kolk liggende boot weer overeind in het water. Sindsdien spookt het niet
meer in het huis bij de afrit van de Waaldijk. Wonderlijk was dat de Grote
Kolk in de volksverbeelding zo groot en diep was, dat zelfs een verbannen
geest er niet overheen kon komen!

Landschap
het wonder van een zandwoestijn

Kwaliteiten
Hoewel geamputeerd door de komst van de Van der Mondeweg en duchtig
aangebermd met de laatste dijkverzwaring, vormt de Grote Kolk nog een
symbool bij uitstek van het watergeweld. Geweld, waartegenover de mens
zich in de achttiende eeuw steeds onmachtiger voelde. De Grote Kolk is
vermoedelijk het grootste wiel dat in 1784 is ontstaan. Door een fors aantal
dijkbreuken raakte toen het leeuwendeel van het Gelderse rivierengebied
overstroomd. Het landschap rond het Haalderense wiel vertoont nog
zeldzaam gave littekens van het dijkherstel. Zoals de dijk zelf, waarvan
het beloop verraadt dat de bouwers met méér rekening moesten houden
dan met de Grote Kolk. Het schaduwrijke relict van de strang, die in het
voorland van de weggespoelde dijk lag en waarvan het zuidelijk deel van de
Grote Kolk ook een restant vormt. Het weiland tussen dat strangrelict en de
dijk, ooit een deel van de uiterwaarden, compleet met laagten – dijkdellen
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– waar specie was gewonnen voor dijkherstel. Puntgaaf en deels imposant
is de nabije kweldam, die een omvangrijke kwelkom omsluit en waarover
eeuwenlang een klompenpad liep. Al met al vertelt het landschap rond
het wiel op unieke wijze over het verbeten duel tussen mens en natuur.
Onderdeel daarvan was ook het wonderlijk herstel na de watersnoodramp,
belichaamd door een herrezen, welvarend dorp, ontkiemd op een woestenij
van zand.
Manco’s; gevaren
Het wiel vertoont langs de kunstmatige oevers van zalencentrum De
Kolk kenmerken van een vijver. Aan de zuidoost- en zuidkant overheerst
verwildering. Door die uiteenlopende inrichting van de oevers ontstaat een
versnipperd beeld van het wiel. Dit wordt daardoor van lieverlee minder
herkenbaar als dijkdoorbraakkolk. Verder dreigt hoogopgaand struweel in de
westelijke kwelkom zichtlijnen te verstoren die belangrijke referentiepunten
met elkaar in verband brengen, zoals de dijk, het wiel, de kwelkom, de kerk
en het dorp.
Landschappelijke aanbevelingen
• Met de dijkverzwaring is de kolk als gevolg van aanberming flink ondieper
geworden. Toch kan zich in sommige delen, vooral in de noordelijke
kolkhelft, nog een dikke laag organisch vervuilde bagger op de bodem
bevinden. Reden om de kolkbodem eens op te schonen.
• Daarnaast in de noordwestelijke hoek verlande delen van de strang,
waarmee de kolk in 1784 fuseerde, wat herstellen; wilgenruigte
verwijderen.
• De aarde hiervan benutten voor het aanbrengen van een natuurlijke oever
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aan de kant van zalencentrum De Kolk; natuurlijke oeverinrichting hier
paren aan de bouw van een ‘dijkstuk’ (zie hieronder).
Versterking van de relatie met de Kleine Kolk door kap langs de Van
der Mondeweg van geboomte dat het uitzicht vanaf de dijk op die kolk
belemmert.
Aanplant van een rij knotwilgen langs de noordelijke oever om de
samenhang met de beplanting rond de Kleine Kolk te versterken.
Handhaving van struweel, populieren en knotwilgen bij de oever van
zalencentrum De Kolk; verbinding van dit groen via een rij knotwilgen met
de ‘dijk’ van populieren langs de voormalige strang.
Verder voorkomen dat zich langs de Van der Mondeweg een brede strook
oevervegetatie ontplooit.
Daarentegen overgaan tot ontwikkeling van natuurlijke oeverzones aan de
zijde van het zalencentrum, de dijk en bij de knotwilgenbeplanting op de
noordelijke kolkoever.
Hierbij streven naar een zonering, bestaande uit stroken met riet, gele lis,
lisdodde, mattenbies, witte waterlelie en gele plomp.
Conservering echter van de strandjes aan de noordwestkant wegens hun
aardkundige waarde.
Versterking van de relatie met de nabije dijk door ruiming van opgaand
struweel aan de zuid- en westzijde van de kolk; in het beheer openheid
waarborgen.
Aanzet van de weggespoelde dijk maken aan de noordwestkant van de
kolk.
Begeleiding van deze aarden hoogte met een rij populieren.
Visualisering van een oud dijkstuk op de oostelijke oever door de bouw
van een aarden hoogte rond de huidige betonoever.
Uitbeelding van het beloop van de weggespoelde dijk ter hoogte van het
wiel, bijvoorbeeld met een serie vlotjes van gevlochten wilgenhout.
Accentuering van het stranggedeelte van de Grote Kolk – ten zuiden van
de markering van wilgenhout - door verdere ontwikkeling van plomp en riet
langs de oevers. Zo ontstaat ook meer coherentie tussen het gezicht van
dit kolkdeel en dat van de herstelde strang tussen Grote en Groene Kolk.
Wenselijk is ook herstel van een buitendijks overblijfsel van een strang,
waarvan aan de vooravond van de ramp van 1784 ook de strangresten
in de Grote Kolk en tussen de Grote Kolk en de Groene Kolk onderdeel
vormden.
Omvorming van de wildernis rond dat buitendijkse strangrelict tot een
strook blank water.
Bovendien dit strangrelict aan de oostkant doortrekken richting de knik in
het dijkbeloop van 1784, zodat op de dijk een hechte relatie wordt ervaren
tussen de binnen- en buitendijkse strangrelicten.
Aandacht schenken aan de gave kwelkom aan de noordwestkant van de
kolk; verhoeden dat kweldammen en overlaat bij de noordwestelijke oever
door recreatief gebruik worden aangetast.
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• Tegengegaan moet ook worden het ontstaan van hoogopgaand struweel
in die kwelkom. Dit om een onbelemmerd uitzicht te behouden op
gewichtige referentiepunten als dijk, wiel, dorpskerk en dorpskern.
• Lager struweel in de kwelkom combineert ook beter met de rij populieren
naast het ‘dijkstuk’ bij de noordwestelijke oever.
Recreatieve aanbevelingen
• Aanbrenging van een pleisterplaatsje op het ‘dijkstuk’ bij de
noordwestelijke oever.
• Op een informatiebord kan worden verhaald over het Haalderense
wielenlandschap.
• De Grote Kolk kan een boeiende attractie worden langs een
cultuurhistorische route van Haalderen naar Bemmel. Deels kan die route
gaan leiden over het illustere klompenpad.

•

Ecologie
zwemmende autoriteit als lichtpunt

Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen
Kolk
• Groot mag de kolk dan nog worden genoemd, grondeloos diep is die
allang niet meer. Vier tot vijf meter diep, zal het wiel in de lente en zomer
zijn gespeend van een verdeling in een koude, zuurstofarme en een
warme, zuurstofrijke waterlaag, gescheiden door een spronglaag. Een
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verschijnsel, van oudsher zo typerend voor wielen. Bij het aanbermen
zullen ook wellen in de bodem zijn afgedicht zodat minder kwelwater
doordringt tot de kolk. Ondieper en minder blootstaand aan infiltratie van
helder kwelwater, zal het wiel kwetsbaarder zijn geworden voor langdurige
warmte. Extra aandacht moet er daarom zijn voor de waterkwaliteit.
Zo zou er met de visclub moeten worden gepraat over ecologisch
verantwoord hengelen en uitzetten van vis.
Voorkomen moet ook worden dat regenwater van de Van der Mondeweg
afvloeit naar de kolk, dat de oevers worden begraasd en dat hier honden
hun gevoeg doen.
Daarnaast moeite doen om de Grote Kolk en de nabije wielen opgenomen
te krijgen in een stedelijk waterbeheerplan. Gezuiverd hemelwater zou
daardoor ’s zomers kunnen toevloeien naar de Haalderense wielen (zie
Groene Kolk).
Gelet op het cruciale belang van helder water, vormt de snoek het symbool
bij uitstek voor het wielherstel. Volgens een oude dorpeling zwemmen
in de kolk al exemplaren van zeker dertig pond. Het verhaal wil dat deze
jagers zo oud zijn dat het mos op hun koppen groeit. De snoek voedt zich
met alle soorten vis, zelfs met zijn kleinere soortgenoten. Maar doorgaans
bestaat zijn prooi uit zieke, zwakke vissen, simpelweg omdat die zich
makkelijker laten vangen. Dat maakt dat de snoek zorgt voor een gezonde
visstand. Belangrijk gegeven is ook dat hij op zicht jaagt en daarmee baat
heeft bij helder kolkwater. Ook is de snoek afhankelijk van aanwezigheid
van voldoende witte waterlelie, gele plomp en riet. Die is nodig omdat hij
aan de rand van de beplanting in hinderlaag ligt. De snoek spint ook nog in
ander opzicht garen bij een rijke water- en oeverflora. In maart-april, zodra
het ijs is gesmolten, zet hij de eitjes af op dichtbegroeide plaatsen langs
de oevers.
De snoek is ook een tot de verbeelding sprekende roofvis, die snel
kan groeien. Een volwassen vrouwtje kan wel anderhalve meter lang
worden; haar gewicht kan oplopen tot liefst 35 kilo. Een dergelijk monster
hoort gewoon te waken over de zwarte diepte van stille wateren. In die
hoedanigheid heeft de snoek in Ierland nog altijd een legendarische
klank. Niet alle Ierse legendes waren apekool. Zo is het voorgekomen dat
een reuzensnoek een duiker aanviel. Daarbij veroorzaakte het beest bij
de duiker schrik en paniek. De duiker had kunnen weten dat de vijfduizend
tandjes van zijn belager lang niet genoeg zijn om door neopreen heen
te bijten. Toch blijft een ontmoeting met een reuzensnoek ook voor de
doorknede duiker altijd spannend, vooral omdat het dier zoveel gezag
uitstraalt.
Verdere ontwikkeling van natuuroevers zal het wiel ook interessanter
maken voor vissen als de zeelt en de ruisvoorn. Meer flora langs de
oevers zal bovendien libellen en andere insecten lokken. Insecten, vissen
en planten trekken weer vogels aan zoals meerkoeten en eenden, met
name zaagbekken.
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• Speciale aandacht vraagt de trek van de ecologische topper van de
Groene Kolk – de grote modderkruiper - via de Grote Kolk naar de
Kleine Kolk. Die trek vereist aanleg van natuuroevers aan de kant van
zalencentrum De Kolk. Plomp en riet zullen hier extra beschutting bieden
tegen rovers die de modderkruiper ’s nachts naar het leven staan.
• Voorts streven naar een bonte mengeling van struweelsoorten in de
kwelkom ten westen van de kolk. Een kleurrijker struweel is aantrekkelijker
voor insecten en zangvogels en streelt ook het oog van de bezoeker.
Kolkomgeving
• Ontwikkeling van vlinderaantrekkende flora langs het dijktalud.
• Ook zorgen voor een ecologisch verantwoorde inrichting van de duiker
tussen Grote Kolk en Kleine Kolk, vooral om de trek van vissen zoals de
grote modderkruiper te begunstigen (zie toelichting op streefbeeld Kleine
Kolk).
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