Wiel aan de Ronduit in Bemmel

Cultuurhistorie
nachtmis ging door ondanks overstroming

Achtergronden
Het wiel is gevormd na een dijkbreuk op kerstavond 1740. De doorbraak
had plaats bij open water, na “aanhoudende swaere stormwinden en nooijt
gehoorde hooge waeteren”. Doordat het in zomer en herfst pijpenstelen
had geregend, was het Waalwater alarmerend hoog geklommen. Het water
dat door het dijkgat bulderde, bereikte nog diezelfde heilige avond het Sint
Elisabethconvent in Huissen. Haastje-repje moesten de nonnen de provisie
uit de kloosterkelders halen om te voorkomen dat die nat zou worden en zou
bederven. Tot klokslag twaalf uur waren de nonnen daarmee in de weer.
Daarna gingen ze gezamenlijk naar het koor om daar, als vanouds, Christus’
geboorte te bezingen. Op eerste kerstdag lagen Huissen en zijn convent als
een ark van Noah in een bare vloed.
Doordat ook de dijk bij Elden het begaf, liep de Over-Betuwe onder. Rijn en
Waal verenigden zich in de streek tot een teugelloze vloed. Neder-Betuwe,
Tielerwaard en de landen van Buren en Culemborg werden een prooi van
de golven. Tot overmaat van ramp bezweek de Lingedijk bij Leerdam,
Oosterwijk en Kedichem. Hierdoor overstroomden ook de Vijfheerenlanden
en de Alblasserwaard. De watersnood van 1740 was een van de ergste
overstromingsrampen in de geschiedenis van het rivierengebied.
In de tweede helft van februari 1741 begon de afsluiting van het dijkgat
in Bemmel met een nood- of ringdijk. Daarbij werd de zomerdam van de
nabije uiterwaarden omgetoverd tot beringing. Honderden manschappen
en tientallen karren waren in touw. In de lente werd gepuzzeld over het
eigenlijke dijkherstel. Knelpunt was de geweldige grootte van het wiel dat in
het dijkgat spiegelde. Om die wijde kolk te kunnen binnendijken, zou de dijk
ver richting de rivier zijn gaan uitstulpen. Daardoor zou hij hyperkwetsbaar
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zijn geworden voor stroom, golven en ijsgang. Bovendien zou de dijk daarbij
zijn beland op een strang waarmee het wiel was gefuseerd. Die strang bleek
nog diep te zijn en veel slib en modder te bevatten. Hij deugde daarom
allerminst als basis van een dijk. Al met al reden genoeg om te besluiten tot
de bouw van een nieuwe dijk aan de landzijde van het wiel.
Pluspunt hiervan was dat de grond aan de landzijde van het wiel een vastere
samenstelling bezat dan die in de uiterwaarden. Blijkbaar was hier door het
water geen dikke deken van zand en grind afgezet. De bouw van de nieuwe
dijk werd aanbesteed op 2 mei 1741. Hij markeerde een nieuwe trend
in het dijkherstel. Wielen werden almaar groter. Meer en meer was men
daardoor gedwongen deze plassen buiten te dijken, soms zelfs meerdere
tegelijk. Daarbij speelde meer dan ooit de gedachte mee van veiligheid voor
de hele streek. Want de idee van reuzenwielen aan de binnenzijde van
de dijk baarde zorg, ook al was er gedacht aan dammen om de kwel in te
tomen. De trend van het buitendijken van wielen mondde uit in de bouw van
kolossale landinwaarts knikkende dijken, inlaagdijken. Al kon die oplossing
niet altijd worden verwezenlijkt, zo zou in 1784 in Haalderen gaan blijken.
Gedupeerd door het Bemmelse dijkherstel was vooral de bewoner van huis
De Ronduit. Dat huis stond eerst binnendijks, maar het geraakte door de
bouw van de inlaag aan de rivierkant van de dijk. De klei voor de dijkbouw
was deels gewonnen in het zuidelijk deel van de huidige Ward, vroeger
bekend als de Weejward. Het afgegraven perceel werd in de loop van de
tijd gecultiveerd door aanleg van rabatten waarop wilgenhout werd geteeld.
Het verhaal wil dat de duivel rondwaart in de omgeving van de kolk. En wel
in het “Peters’ start peske”, mogelijk een verbastering van Peter Starto’s
peske. Peter Starto was een grote, ruwe kerel die met zijn moeder in huis De
Ronduit woonde. Elke avond stapte hij naar De Groenendaal, het eenzame
veerhuis in de Bemmelse buitenpolder. Daar gaf hij zich over aan dobbelen
en brandewijn drinken.
Op kerstavond wilde moeder Starto dat haar zoon haar zou vergezellen
naar de nachtmis in Hulhuizen, een Kleefse enclave in de Betuwe waar
de katholieken nog mochten kerken. Moeder Starto hoopte vurig dat Peter
tijdens de nachtmis tot inkeer zou komen. Peter ging echter op kerstavond
gewoon naar zijn stamkroeg. Wel zwoer hij zijn moeder dat hij op tijd
terug zou zijn om de nachtmis in Hulhuizen te kunnen bijwonen. Moeder
antwoordde echter dat anders de duivel hem zou mogen halen.
In De Groenendaal was Peter op die heilige avond zo in de ban van gokken
en drinken dat hij de afspraak met moederlief vergat. Laat op de avond
stapte plots een vreemde in het zwart het veerhuis binnen. De zwarte
begon te dobbelen met Peter, die prompt alles verloor. Even voor twaalven
gebaarde hij Peter om met hem mee naar De Ronduit te gaan. Toen het duo
het huis binnentrad, besefte moeder Starto dat de duivel haar ontaarde zoon
had thuis gebracht. Van schrik stierf ze. Met een gebroken hart hing Peter
zich op aan het plafond. De droevige taferelen in huis De Ronduit wierpen
een donkere schaduw op de kerst in Bemmel.
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Manco’s; gevaren
Delen van de kolk zijn aan het verlanden. Ook loert bij eenzijdige
natuurontwikkeling het gevaar dat het wiel opgaat in een wirwar van
ooibos, kleiputten en geulen, zodat het zijn herkenbaarheid verliest. Ook
kan wilgenruigte opkomen langs de noordoever zodat de relatie tussen het
weidse buitenwiel en de nabijgelegen prominente inlaagdijk vervaagt. Zorg
baart dat de kolk, net als het wiel bij Doornik, de Waaiensteinkolk en de
Verburgtskolk in Oosterhout en de Grote Kolk in Loenen, zo arm is aan flora.

Landschap
dijkbouw mijlpaal in dijkherstel

Kwaliteiten
De kolk aan de Ronduit vormt een puntgaaf voorbeeld van een buitenwiel.
De westelijke en oostelijke uitlopers verraden dat het wiel na de dijkbreuk
fuseerde met een strang, relict van een oude Waalloop. Langs de weiden
ten zuiden en oosten van de kolk tekent zich het beloop af van een
nooddijk of beringing. Het uitgestrekte wiel lijkt als een wig te steken in het
dijkbeloop. De machtige, landinwaartse zwenking van de bandijk getuigt
van heilige eerbied voor de diepten en de grootte van de kolk. Rond het
hoge buitendijkse erf van huis De Ronduit ligt nog een restant van de
oude, in 1740 weggespoelde dijk. Achter de inlaagdijk, rond de Ward, doen
ruigten nog denken aan de natte, schaduwrijke Weejward, een van de
plekken waar specie was gewonnen voor het dijkherstel. Een dijkmagazijn
herinnert nog aan de tijd dat rond de zwakke steeën in de dijk zandzakken
en andere dijkversterkingsmaterialen bij de hand moesten zijn. Al met al
vormen wiel en omgeving een zeldzaam goed leesbaar strijdperk van mens
en natuur, met sporen van een noodlottige dijkbreuk en van een dijkbouw,
te bestempelen als mijlpaal in het dijkherstel. Het begon allemaal met
bruut natuurgeweld op een onzalige kerstavond, alsof het een straf van de
Voorzienigheid was voor zondig gedrag. Die straf kwam op kerstavond in
ieder geval voor Peter Starto. Zijn drank- en gokzucht op die stichtelijke
avond brak hem zuur op. Was het toeval dat het allemaal aan de Ronduit
gebeurde? De Boze heet er althans nog rond te waren.
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Landschappelijke aanbevelingen
• Maatregelen zijn wenselijk om de verlanding van het buitenwiel tegen
te gaan. Daarbij allereerst aandacht schenken aan de laag organisch
vervuilde modder op de kolkbodem. In de hedendaagse zomers, vaak
gepaard gaand met ongemeen hoge temperaturen en langdurige lage
waterstanden, kan dat slib een aanslag doen op de waterkwaliteit. Hierbij
dreigt kering op te treden, een verschijnsel dat in de herfst van 2005
optrad in het wiel bij Westerveld in Elden. In de zomer nog kristalhelder,
oogde het kolkwater opeens als coca cola; er trad massale vissterfte op
en een menigte vissen hapte boven de waterspiegel wanhopig naar lucht.
• Om zulke drama’s af te wenden, moet de bodem van de kolk aan de
Ronduit eens worden opgeschoond. Het effect van het opschonen wordt
vergroot als daarbij oude wellen worden opengehaald en de kwel wat
actiever wordt. Wel bij deze schoonmaak ervoor waken dat de dijkstabiliteit
niet wordt aangetast. Ook voorzichtigheid in acht nemen ten aanzien van
de aardkundige kwaliteiten van het buitenwiel, zoals steilte van de oevers
en reliëf van de bodem.
• Mettertijd zijn al kolkdelen verland, vooral aan de oostkant van de plas.
Overgaan tot herstel van die kolkdelen, min of meer volgens de toestand
van 1832.
• Eveneens de sloot aan de westzijde van het wiel verbreden en weer de
allures van een grotendeels verlande rivierloop geven.
• Overtollige specie kan worden gebruikt om het kolkgezicht te herstellen,
namelijk door in een kleiput bij de zuidoostelijke oever een buffer te
vormen tussen kleiput en wiel.
• Herstel van de oostelijke kolkdelen benutten om natuuroevers te
ontwikkelen.
• Hierbij onderscheid maken tussen het wiel- en het stranggedeelte van
de kolk. Het stranggedeelte mag ondieper ogen en daardoor rijker aan
beplanting zijn dan het wielgedeelte, dat juist peilloos diep moet lijken,
bijgevolg een blank gezicht moet hebben.
• Bij het ontwikkelen van oever- en waterflora streven naar een oeverzone
met riet, gele lis, lisdodde en mattenbies en een waterplantenzone met
witte waterlelie en gele plomp.
• Verder de noordelijke kolkuitloper een tikkeltje opschuiven in de dijkknie,
zodat de relatie wiel en inlaag extra sterk wordt.
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Recreatieve aanbevelingen
• Een pleisterplaatsje kan worden aangebracht op het herstelde dijkstuk bij
de oostoever.
• Daarnaast overgaan tot aanleg van een struinroute langs het beloop van
de voormalige beringing.
• Aan de westkant het pad doortrekken naar het herstelde dijkstuk bij de
westoever.
• Hier kan ook een gelegenheid tot pleisteren worden gemaakt.
• Ook nagaan of vanaf de westoever de route kan worden doorgetrokken
naar de omgeving van het dijkmagazijn – centrum van Lingewaard
Natuurlijk - en naar de Ward, de plek waar specie werd gewonnen voor de
dijkbouw.
• Voorts de kolk met bijbehorende elementen opnemen in een
cultuurhistorische route tussen Haalderen en Bemmel.

Ecologie
oer-Nederlandse vis wakend over wielpracht

• Om het landschappelijk geschiedboek nog meer te laten spreken bij de
oost- en westoever delen van de oude dijk uitbeelden. En wel door aanleg
van aarden hoogten, aan weerszijde beplant met knotwilgen.
• Op de kolk kan het voormalige dijkbeloop worden gemarkeerd,
bijvoorbeeld met een lijn van vlotjes van gevlochten wilgenhout.
• Aarde voor de ‘dijkbouw’ kan worden gewonnen bij het herstel van strang
en verlande kolkdelen.
• Tussen de zichtbaar gemaakte dijkdelen en de huidige dijk ligt oudhoevig
land, voormalig binnendijks cultuurland. Aan de westkant van de kolk zijn
daarin rabatten en rabatgreppels te onderkennen. Deze ruggen en slootjes
– als symbool van cultuurland – subtiel profileren, zodat de beweiding daar
niet onder zal lijden.
• Verder het beloop van de beringing buitenom de kolk accentueren,
namelijk door aanleg van een markant dammetje vanaf de omtrek van de
afrit van de Ambachtstraat tot in de omgeving van huis De Ronduit.
• Aanbevolen wordt ook de met distels en andere ruigte overwoekerde
ruimte tussen Waaldijk en ‘beringing’ te gebruiken als weiland. Door inzet
van grote grazers, inheems vee, een sfeer van boerenland en openheid
scheppen. Hierdoor wordt het landschap rond de kolk meer overzichtelijk
en leesbaar.
• Aldus komt het dijklandschap bij de Ronduit optimaal uit de verf als een
landschap van vallen – strangresten, wiel, gevisualiseerd oud dijkbeloop
op en bij het wiel en aan de rivier prijsgegeven cultuurland (oudhoevig
land) - en van opstaan: inlaagdijk, uitgedijkt land genaamd de Weejward
met bijbehorende kweldam, dijkmagazijn, boerderij De Ronduit, als
huisterp fungerend dijkrelict, beloop van de oude ringdam en boerenland
met paarden en koeien gelegen tussen Waaldijk en ‘beringing’.
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Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen
Kolk
• De kolk maakt deel uit van een buitenpolder waarin de grootste
concentraties weidevogels van de Gelderse Poort schijnen voor te komen.
De graslanden en kleiputjes even ten oosten van het wiel trekken de
nodige vogels aan, ganzen in de winter, steltlopers in het voorjaar. In de
lente blijken hier gele kwikstaarten, grutto’s, zomertalingen en zwarte
sterns te broeden. In sommige jaren nestelen hier ook porseleinhoenders.
• Blinkend in de vlakte van een buitenpolder, maakt het wiel zelf een vrij
sombere indruk. De oevervegetatie gedijt slechts goed aan de oostkant
van de plas. Opvallend zijn de rust en de weidsheid van kolk en directe
omgeving. Een oord, dat met gepaste ingrepen een land van belofte kan
worden voor een bonte menigte van planten en dieren.
• Belangrijk is vooral een opschoning van de kolkbodem. Daardoor zal de
kolk meer helder worden, zodat meer waterplanten ontkiemen. De plomp
die de herstelde kolkdelen zal gaan tooien, vormt een schuilgelegenheid
voor jonge vissen. Gele lis en andere oeverplanten zullen een magneet
vormen voor insecten.
• Een helder wiel met rijkdom aan flora, vis en insecten en een ingetogen
sfeer lokt allerhande vogels. Zo kunnen karekieten, rietzangers en
watersnippen in het broedseizoen een stek langs de oevers vinden.
Strandjes vormen behaaglijke oorden voor plevieren, scholeksters en
andere steltlopers. De grasrijke rabatten met tussengelegen moerasjes
trekken ganzen, weidevogels en ook konijnen en andere kleine zoogdieren
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aan, zoals de Noordse woelmuis. Ontleding van uilenbraakballen zal leren
of die woelmuis bij het wiel een thuis heeft gevonden.
Amfibieën kunnen garen spinnen bij herstel van het zuidoostelijk deel
van het wiel. Een drempel moet dan wel voorkomen dat vis in de lente
doordringt tot het amfibieparadijs. Rust, openheid, ondiepe plassen en
plasdelen en boerenland rond het wiel kunnen ook de ooievaar gaan
bekoren.
Bevorderd tot zinnebeeld van het wielherstel is de kroeskarper. De
kroeskarper is een op-en-top Nederlandse vis, die thuishoort in een
stil water met diepe grond. Hij vertoeft in meren en in poelen van
overstromingsvlakten bij rivieren. De vis is wonderlijk goed bestand
tegen lage waterstand. Als zijn omgeving uitdroogt, graaft hij zich in.
Weggedoken in de modder, kan hij wekenlang in leven blijven. Vroeger
kwam de kroeskarper veel meer voor dan vandaag de dag. In meerdere
wateren bleek tussen 1971 en 1989 de vangfrequentie af te nemen.
Monitoringsonderzoek in de grote rivieren tussen 1987 en 1996 gaf
geen duidelijke trend aan. Vermoed wordt dat het aantal nog steeds
dalende is. Bijgevolg prijkt de kroeskarper op de Rode Lijst van bedreigde
zoetwatervissen.
De kroeskarper voelt zich happy in stilstaand, moerassig water met dichte
vegetatie. Hij vult zijn maag met waterplanten, algen en insectenlarven. De
eitjes worden op de planten afgezet. Tussen die waterflora is het ook waar
de oer-Hollandse vis schijnt te paaien en waar zijn kroost zich verbergt.
Naar alle schijn leidde vermesting van water, waardoor waterplanten
verdwenen, tot achteruitgang van de kroeskarper. De kroeskarper blijkt
ook gevoelig te zijn voor PCB-verontreiniging en verzuring van het water.
Jammer dat er nog bitter weinig bekend is over de bestaansvoorwaarden
van deze fraaie vis in Nederlandse wateren.
In het belang van de kroeskarper lijkt een meer ecologisch beheer
van uiterwaardplassen en hun oevers. Oever- en waterplanten krijgen
daardoor meer kansen.
Nodig is ook dat er in een minstens vijf meter brede strook rond de kolk
niet intensief wordt geboerd; deze zone niet begrazen om te verhoeden
dat dierlijke meststoffen in het water belanden.
Vermoedelijk heeft de vis ook behoefte aan meer kansen om tussen sloten
en plassen te trekken. Reden, waarom het wiel aan de Ronduit via de
herstelde strang aan de westkant zou moeten worden verbonden met de
grote Bemmelse strang en het wiel bij Doornik.

ecologische waarden en de sfeer van een strijdperk van mens en natuur
met zijn mystieke verhalen.

Kolkomgeving
• Ecologisch beheer van de weiden ten zuiden en ten oosten van de kolk
kan tot voordeel strekken van weideplanten als cichorei, kruisdistel en
sikkelklaver en van vogels als ganzen en grutto’s.
• Gewenst is ook ontwikkeling van bloemrijk grasland langs het dijktalud.
• Zo ook het verkeersluw maken van de dijk. Dat is in het belang van de
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