Waai van de Oude Wei in Haalderen

Cultuurhistorie
doorbraak genadeslag voor stichtelijk Haalderen

Achtergronden
In 1662 werd gerept van de Waai van de Oude Wei. Deze vormde een
binnenwiel dat aan de landzijde was omgeven door een kweldam. Die dam
begon rond de afweg van de huidige Ambachtstraat. De kolk spiegelde
aan de voet van een landinwaarts knikkende dijk, een inlaagdijk. Deze
inlaag was aangelegd doordat de Waal almaar verder opdrong. Rond 1560
stroomde de rivier al zo dicht bij de Oude Wei dat de hier gelegen dijk een
schaardijk vormde. Een dijk, die kwetsbaar lag ten opzichte van de rivier
doordat die niet of weinig werd beschermd door uiterwaarden. De fatale
dijkbreuk bij de Oude Wei deed zich misschien voor in maart (nieuwe stijl)
1595. Er was toen sprake van een doorbraak nabij Bemmel.
Na de watersnoodramp – in de zomer van 1595 – was men in touw met
de sloop van de kapel van Haalderen. Afbraakmateriaal ervan moet
zijn gebruikt om de kerk van Bemmel te herstellen. Blijkbaar waren de
Haalderense en Bemmelse kerken beschadigd door het geweld van water
en ijs. Het Haalderense bedehuisje torende tussen huis De Essenpas en
de Waaldijk. Hierdoor moet het in de woeste stroom van het Waalwater
zijn geraakt dat bij de Oude Wei landwaarts bulderde. De doorbraak was
bevorderd door kwel. Want in de bodem bij de Oude Wei blijkt zich een
doorlatende, verlande rivierbedding te bevinden. Deze zal drijfzandeffecten
hebben veroorzaakt onder de dijk.
De ramp van 1595 lijkt de doodsteek te zijn geweest voor het kerkdorpje
Haalderen. Stroom, golven en ijs moeten het deerlijk hebben gehavend.
Funest zal ook de overslag zijn geweest. Het rivierwater moet vanuit de
kolkdiepten bij de Oude Wei massa’s zand hebben meegevoerd en hebben
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uitgestort over de ganse omtrek. Akkers en weiden veranderden prompt in
een woestijn van zand, grind en keien. Plots opgezadeld met onvruchtbare
landen, zal menige dorpeling zijn geluk elders zijn gaan beproeven. In ieder
geval hield Haalderen in 1595 op een kerkdorp te zijn. Het werd een gehucht
en zou pas meer dan drie eeuwen later, verrijkt met een nieuwe trotse kerk,
als parochie herrijzen.
Eeuwenlang liep over de nabije kweldam een klompenpad. In de tijd dat hun
dorp verstoken was van een godshuis togen de inwoners van Haalderen
naar de kerk in Bemmel. Ze stapten daarbij iedere zondag over de kweldam
gelegen achter de Waaldijk. In de winter stonden de velden in de wijde
omgeving door de kwel vaak blank. De kweldam was dan een van de
weinige routes via welke de dorpelingen zonder natte voeten de Bemmelse
kerk konden bereiken. De dam fungeerde als kerkpad tot 1933, toen
Haalderen weer een eigen bedehuis kreeg. Lange tijd deed de kweldam ook
dienst als schoolpad. Het pad was op den duur “finaol platgelope deur de
veule klumpkes” van de Haalderense jeugd. In 1918 kreeg Haalderen een
eigen school, aan de huidige Ambachtstraat.
Een kaart van 1631 laat de inlaagdijk bij de Oude Wei zien. Aan de
buitenzijde ervan lag een hank, een oude rivierloop. Tussen die hank en
de inlaag blonken plassen, mogelijk relicten van de Waalstroom die had
genoopt tot teruglegging van de dijk bij de Oude Wei. Mettertijd werd het
waterrijke voorterrein van de inlaag door aanleg van rabatten gecultiveerd.
Een kwarteeuw geleden waren die nog heel wel te onderscheiden.

Landschap
gave kwelkom met klompenpad

Kwaliteiten
Het kweldambeloop bij de Ambachtstraat en de Oude Wei lijkt nog de
contouren van het wiel aan te wijzen dat hier ooit spiegelde. Pal ten oosten
van de Ambachtstraat begint de kweldam als een nietig, groen walletje.
Voorbij de Oude Wei tekent de dam zich duidelijker af, mede door zijn
boogvormige beloop en de aanwezigheid van een weg.
Soms lijken delen van de Waai van de Oude Wei terug te keren. Met hoge
rivierstand sijpelt nog steeds kwelwater door de ondergrond van de dijk. In
de ruimte tussen kweldam en dijk vormen zich dan weer plassen. Voor de
laatste dijkverzwaring trad hier nog meer kwel op zodat destijds een flinke
waterpartij kon ontstaan. Ook verder oostwaarts, tussen de Oude Wei en de
Ambachtstraat, vormen zich bij kwel waterplassen.
De gaafheid van de structuur van de kwelkommen rond de Oude Wei maakt
dat het aantrekkelijk is een deel van het verdwenen wiel in zekere zin te
herstellen. Kansen bestaan daarbij ook om een moderne evenknie te maken
van het klompenpad van weleer. Verder kan een boeiende relatie worden
gelegd met de plek waar de oude kapel van Haalderen oprees. Eind vorige
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eeuw zijn in de buurt funderingssleuven van het kerkje gevonden. Vlakbij
kwamen ook kuilen gevuld met puin voor de dag. Zo ook mensenskeletten;
de schedels lagen aan de westzijde en de armen waren gestrekt langs de
lichamen geplaatst. Voorbereidingen worden getroffen tot markering van
de plek van de oude kapel op een kinderspeelplaats in de nabije woonwijk.
Aardig is ook dat via de straatnaamgeving in wijk De Essenpas al de
aandacht is gevestigd op de strijd tegen het water. Al met al bestaan er
rond de dijk bij de Oude Wei volop kansen om de culturele identiteit van de
woonomgeving te versterken. Een gelukkige omstandigheid in een ingrijpend
verstedelijkt dorpsdeel.
Manco’s; gevaren
Onbegrepen als kwelkom en relict van een oude doorbraakkolk, zou de
groene ruimte langs de dijk rond de Oude Wei kunnen worden bestemd voor
nieuwbouw. Daarmee zou een kans bij uitstek verdwijnen om de eigen kleur
van het gebied tussen Bemmel en Haalderen aanmerkelijk te versterken. Te
meer, omdat de kwelkommen bij de Oude Wei een vitale schakel vormen in
een plan tot realisatie van een blauwgroene cultuurhistorische zone tussen
de wielen van Haalderen en de omgeving van de Ward in Bemmel.
Landschappelijke aanbevelingen
• De huidige kwelkommen rond de Oude Wei vormen feitelijk resten van
het wiel dat daar in de zeventiende eeuw blonk. Die resten behoren te
worden geaccentueerd. Aangezien de ruimte te klein is om graafwerk op
veilige afstand van de dijk te kunnen doen, wordt bij het markeren van de
kwelkommen vooral gedacht aan groen.
• Eerste stap kan zijn het herprofileren van de kweldam.
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• Voorts een rij knotwilgen aanplanten op de dam.
• Daarnaast het weiland binnen de kwelkom voorzien van allerhande
struweel.
• Aan de noordoostkant van de kwelkom opteren voor een weide met
verspreide essen. Deze essenweide is gedacht tegenover de laan van
de nieuwbouwwijk, voerend naar de plek van het voormalige Huis de
Essenpas. Een essenpas is een weide met essenbomen.
• In het kader van het plan tot aanleg van een blauwgroene zone tussen
Haalderen en Bemmel kansen benutten om de kwelkom tussen de
Ambachtstraat en de Oude Wei te benadrukken met herstelde rabatcultuur
en/of struweel.
• Ook zou aan de andere kant van de inlaagdijk de rabatcultuur
moeten worden hersteld. Struweel passend bij de dynamiek van het
uiterwaardenlandschap, wilgen, wordt op deze rabatten aanbevolen.
• Wenselijk is ook dat er bij de Oude Wei een verwijzing komt naar het
monument ter nagedachtenis van de verdwijning van de Haalderense
kapel.
• Bovendien moeite doen om de kwelkom te betrekken bij het waterbeheer
van de Essenpas. Water kan daardoor toevloeien dat de idee van
wielrestant versterkt en dat de verlanding helpt bestrijden.
Recreatieve aanbevelingen
• De wielresten van de Oude Wei kunnen aandacht krijgen in een
recreatieve structuur rond de blauwgroene zone tussen Haalderen en
Bemmel. De kweldam kan daarbij onderdeel worden van een wandelroute.
• Rond de dijkafrit bij de Oude Wei een pleisterplaatsje aanbrengen.
• Op een informatiebord de achtergronden van het omliggende landschap
belichten.

Ecologie
boomuil zinnebeeld van blauwgroene verbinding

Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen
Kolk
• Beschaduwd door essen en bont samengesteld struweel, lokt de kwelkom
bij de Oude Wei insecten, zangvogels, muizen en mollen. Voor libellen,
amfibieën en watervogels kan de kwelkom extra interessant worden als
die deel gaat uitmaken van de waterbergende voorzieningen van wijk
de Essenpas. Ook moerasplanten zullen profiteren van de watertoevoer
buiten al die keren dat de kwelkom nat wordt als gevolg van hoge
rivierstand en kwel. Het hemelwater dat met plasregen vanuit de wijk
toevloeit, moet wel voldoende gezuiverd zijn.
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Kolkomgeving
• De ecologische potentie van de kwelkom bij de Oude Wei zal geweldig
worden vergroot als die deel gaat uitmaken van een blauwgroene zone
langs de dijk tussen Haalderen en Bemmel.
• Daarbij kan een verbinding worden gemaakt met naburige, rijk met
struweel begroeide kwelkommen.
• Verder zal de kwelkom bij de Oude Wei een robuustere ecologische
stepstone worden als aan de overzijde van de dijk de rabatcultuur met
struweel gestalte verkrijgt.
• Knotwilgen op de kweldam en binnen- en buitendijks struweel kunnen
een bekoorlijke woonplek worden voor de steenuil, de kleinste uil van ons
land. De steenuil voelt zich thuis in landschappen in de hoedanigheid van
weiden, akkertjes, bongerds en uiterwaarden, die worden afgewisseld
door heggen, houtwallen en rijen knotwilgen. In Nederland broedt de
kleine roofvogel vaak in knotbomen, boerenschuren en konijnenholen.
Hij maakt jacht op kevers, muizen, regenwormen en andere kleine
gewervelde en ongewervelde dieren.
• De steenuil ging in de laatste decennia flink op de retour. Vooral was
dat te wijten aan verlies van kleinschalige agrarische biotopen. Zo
verdwenen bouwlanden en hoogstambongerds. Ook werden bij de vele
ruilverkavelingen tal van voedselrijke, ruige plekjes en de als broedplaats
geliefde knotbomen de wereld uit geholpen. Nadeel leed de steenuil ook
door het gebruik van landbouwgif. Dit leidde tot afname van kevers en
andere grote insecten, daarmee tot minder ‘brood’ op de plank voor onze
kleine uil. Gelukkig komt de steenuil nog relatief goed aan zijn trekken
rond de grote rivieren. Maar ook hier kan hij vaak nog een duwtje in de
goede richting gebruiken. Zoals door plaatsing van speciaal voor de soort
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gefabriceerde nestkasten. En door onderhoud en aanplant van knotwilgen.
Bij het onderhoud wel de boomkop en de hierin aanwezige holten
omzichtig behandelen.
• Bestempeld als ecologisch highlight, belichaamt de steenuil de natuurlijke
en landschappelijke relaties tussen de kwelkommen onderling en tussen
het binnendijkse land en de uiterwaarden. Rode draad achter al die
relaties is het gebeuren rond een dijkvak dat eeuwenlang werd belaagd
door een dichtbij stromende rivier. Buitendijkse moerassen, ontgonnen
met rabatcultuur, herinneren aan de vroegere nabijheid van de Waal,
binnen- en buitendijkse wielen of wielresten – waaronder die bij de Oude
Wei – vormen littekens van dijkbreuken, dijkkronkels – waaronder inlagen
– vormen de stille getuigen van dijkherstel, kwelkommen getuigen van
de binnendijkse strijd tegen de rivier, een torenachtig monument rond
een speelplaats in een moderne wijk gaat herinneren aan de verdwijning
van een kapel en het trieste lot van een kerspel dat, gekweld door de
waterwolf, als een nachtkaars uitging.
• Essentieel is het verkeersluw maken van de Waaldijk tussen Bemmel en
Haalderen. Dat komt de veiligheid van mens en dier ten goede. Ook zal de
natuur zich nog beter kunnen ontplooien rond de dijk. Extra veel muizen
in de dijkbermen dus en een grotere kans alhier op jagende steenuilen.
Daarnaast zal de sfeer van het dijklandschap met zijn bewogen verleden
en mystieke verhalen beter uit de verf komen.
• Overigens bloemrijk grasland langs het dijktalud ontwikkelen om extra veel
vlinders aan te trekken.

04-12-2006 16:29:26

Waai van de Oude Wei in Haalderen

08. Waai van de Oude Wei in Haal4 4

04-12-2006 16:29:27

