Kolk van Braam in Lent
Landschap
wielen aaneengeregen door een strang

Kwaliteiten
De plas valt op door zijn langgerekte vorm met grove uitstulpingen. Deze
verraden de ligging van twee wielen. Het geulachtige gedeelte van de
plas markeert de strang die met de beide wielen samenvloeide. Die strang
herinnert aan de omstandigheid dat de dijk eerst aan de landzijde van
dit kolkdeel lag. Op deze plek bezweek hij in 1658, waarna de dijk in de
toenmalige uiterwaarden, de Spruitenwaard, geraakte.
Bijzonder is ook dat de Kolk van Braam veranderde van een binnenwiel in
een buitenwiel. Dijkresten aan de rivierzijde van de kolk vormen de stille
getuigen van de grootscheepse dijkverlegging in 1809, die noodzakelijk was
door het ontstaan van de nabije, monsterachtig grote, Waaiensteinkolk. Met
het dijkherstel herrees de dijk aan de landzijde van de Kolk van Braam, zij
het iets verder landinwaarts dan de plek waar die rond 1300 verrees.

Cultuurhistorie
kribbenbouw aan Weurtse kant van de Waal fataal

Achtergronden
Dit buitenwiel moet zijn ontstaan als gevolg van een dijkbreuk in 1658. De
doorbraak viel in een omgeving waarin de dijk al vaker was weggespoeld.
Dat was de wrange vrucht van de aanleg van kribben aan de Weurtse
kant van de Waal. Hierdoor was de Waal opgekropen naar de Lentse
dijk. Na de ramp blonken in het Lentse dijkgat twee wielen die door een
strang met elkaar waren verbonden. Bij het dijkherstel werden al deze
plassen binnengedijkt. De nieuwe dijk verrees buitenom die kolken, in de
Spruitenwaard.
In 1809 werd het kolkencomplex aangeduid als de Grote Hofse Kolken. In
dat jaar brak de dijk door bij het naburige landgoed Oosterhout. Het wiel
dat hier ontstond – de Waaiensteinkolk – was schrikbarend groot. Bijgevolg
moest de nieuwe dijk over grote afstand verder landinwaarts worden gelegd.
De machtige zuidelijke arm van deze inlaagdijk sloot ten oosten van de
Kolk van Braam aan op het oudere dijkbeloop. Het wiel was door deze
grootscheepse dijkverlegging in de uiterwaarden geraakt ofwel buitengedijkt.
Waarschijnlijk werd de aarde van het afgedankte oude dijkstuk gebruikt
voor de bouw van het nieuwe dijklichaam. Rond de buitendijkse afrit bij Hof
van Holland lijken nog relicten van de dijk te liggen die van 1658 tot 1809
buitenom het wiel oprees.
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Manco’s; gevaren
Gevaar dreigt dat het wiel bij natuurontwikkeling opgaat in een nevengeul
of hiermee wordt verbonden. Hierdoor zou het gezicht van de oude
kolk worden geschonden; de plas zou dan onherkenbaar worden als
wielencomplex. Ook kunnen stedenbouwkundige initiatieven in de
uiterwaarden, zoals realisatie van amfibisch wonen – met name door
de bouw van huizen op terpen of palen –, ernstig afbreuk doen aan de
landschappelijke en ecologische kwaliteiten van kolk en omgeving. Verder is
een deel van de plas aan het verlanden.
Landschappelijke aanbevelingen
• Om de verlanding aan te pakken, moet de zuidoostelijke kolkuitloper
wat worden verruimd en hersteld. Daarbij voorzichtig omgaan met de
watergentiaan.
• Verder in het midden van die kolkuitloper een zeker twee tot drie meter
diepe sleuf maken. Elders in het kolkmidden een zone scheppen waarin
het wiel minstens drie meter diep is.
• Ook moet er zoveel mogelijk openheid worden gewaarborgd in de ruimte
tussen wiel en dijk. Dit om de relatie tussen beide elementen herkenbaar
te houden. Het dijkbeloop houdt namelijk rekening met de ligging van de
kolk.
• Hier en daar wat wilgenopslag toelaten, met name aan de noordoostkant.
Een bosje met hoogopgaande bomen moet hier de visuele pijn van de
hoogspanningsvoorzieningen verzachten; bosje nog wat uitbreiden.
• Openheid is ook wenselijk langs de west- en zuidoevers om vanaf de dijk
de dam bekroond met struweel te kunnen zien die het beloop van de in
1809 geslechte dijk moet gaan uitbeelden.
• Die dam is gedacht ter hoogte van een zandrug en oude dijkrelicten,
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wiel. Bovendien bestaat vanaf dat punt een gaaf uitzicht, over de Kolk
van Braam heen, op de Waaiensteinkolk. Het landschap is van hieruit
goed leesbaar; zichtbaar zijn de twee grootste wielen die in 1809 werden
buitengedijkt, de formidabele inlaag, die met een reuzenzwaai uitwijkt
voor beide plassen, en - achter die inlaag, op landgoed Oosterhout - een
imposant bos op overslaggrond.
• Op een bord, harmonisch in te passen in het pleisterplaatsje, kan worden
verteld over de fatale dijkbreuk van 1809 en de enorme invloed hiervan op
het landschap.
• Een struinpad kan worden aangelegd langs de binnenzijde van de
haagdam die de voormalige dijk gaat uitbeelden.
• Eventueel een halfverharding toepassen, waaronder een cunet van
zand kan worden gemaakt. Het wandelpad loopt vanaf Hof van Holland
en de zuid- en westoevers van het wiel naar de zuidwestpunt van de
Waaiensteinkolk.

resten van de dijk die voor 1809 aan de rivierzijde van de kolk lag.
• De dam accentueren door een beplanting van mei- of sleedoorns.
• Aan de buitenzijde van deze haag- of struweeldam een greppel delven,
waaruit de specie voor de dambouw kan worden gehaald en die ook
beschutting kan bieden aan kleine fauna.
• Beneden de Kolk van Braam kan, wegens noodzaak tot omkading van de
wielen bij Oosterhout (zie met name de Zandkolk), de haagdam worden
doorgetrokken naar en worden verbonden met een dijkachtig lichaam
gelegen aan de westoever van de nabije Waaiensteinkolk.
• In de struweeldam bezuiden en ten westen van de Kolk van Braam kan
een opening worden gelaten voor uitzicht richting de Waal.
• Stroomafwaarts van het wiel draaide de voormalige dijk in
noordwestelijke richting en liep daarbij mogelijk even parallel aan de
sloot tussen het wiel en de Waaiensteinkolk. Om hierop de aandacht
te vestigen en de aandacht te helpen afleiden van de markante
hoogspanningsvoorzieningen de bewuste sloot begeleiden met
knotwilgen.
• Die sloot ook omvormen tot ecologische verbinding tussen beide wielen.
• Overigens is struweel met wat hoogopgaande bomen welkom in de
zuidoostelijke hoek van de kolk. Deze groenvoorzieningen zijn bedoeld als
coulisse voor een pleisterplaatsje en het oorlogsmonument tegenover Hof
van Holland.
• Verder puin en betonafval, met name aan de noordoostkant van de plas
aangetroffen, opruimen.
Recreatieve aanbevelingen
• Een pleisterplaatsje kan worden aangebracht bij de zuidoostelijke
kolkoever. Van hieruit kan volop worden geproefd van de pracht van het
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Ecologie
gele bloemenpracht als omlijsting

Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen
Kolk
• Eind juni tooiden kattestaarten, watergentiaan en zelfs zwanenbloemen
de kolk en zijn oevers. Langs die oevers wemelde het van kleine vissen.
Waterjuffers en libellen waren hyperactief. Zowaar koos een haas het
welbekende pad.
• Doordat het wiel ondiep is, missen de waterbewoners een goede
wijkplaats met hete, droge zomers. Dit probleem kan worden opgelost
door het scheppen van een vrij diepe geul in het midden van de plas.
• Daarnaast moeten kansen worden benut om langs de oostelijke en
noordelijke oevers rietpartijen te ontwikkelen. Aldus zou er nog meer
variatie komen in verlandingszones. Wel de rietontwikkeling in toom
houden.
• Hier en daar langs de zuid- en westoevers – uit esthetische overwegingen
bij voorkeur rond de hoogspanningsmasten – kunnen nog meidoornbosjes
worden aangelegd.
• Ook kan de hoge westelijke oever misschien aantrekkelijk worden
gemaakt voor oeverzwaluwen. En wel door hem extra steil te maken. De
zwaluwen zullen dan in die oever nesttunnels kunnen graven zonder te
worden gestoord door doodsvijanden als katten.
• Het wiel is de enige plas in de uitgestrekte buitenpolder bij Oosterhout
waarin watergentiaan voorkomt. En dat terwijl watergentiaan toch een
plant is die, net als gele plomp en witte waterlelie, de Nederlandse wielen
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pleegt op te sieren. Gentiaan komt veel voor in matig harde en harde
voedselrijke wateren met kleiachtige bodem. De plant doet het goed als
de bodem regelmatig wordt opgeschoond. In dikke modderbrij moet hij
vaak wijken voor planten als gele plomp. De gentiaan is heel wel in staat
een tijdelijk droogvallen van zijn omgeving te overleven. Veel geprezen
is zijn schoonheid. Na een dag gebloeid te hebben verdwijnen de gele,
rafelige bloempjes onder water. De volgende dag stuurt de plant nieuwe
bloemknoppen naar het wateroppervlak. Zo etaleert hij iedere dag een
vers bloemenboeket. Een streling voor het oog, van oudsher behorend tot
de flora op de wielen en geen alledaagse verschijning in de Betuwe, is de
watergentiaan uitverkoren tot highlight.
Kolkomgeving
• Ontwikkeling van bloemrijk grasland langs de dijk en in het gebied tussen
de dijk en de struweeldam die het oude dijkbeloop moet markeren.
• Dit gebied bestaat uit oudhoevig land: cultuurland dat is buitengedijkt.
Welvoeglijk voor dit oude boerenland is ook extensieve begrazing door
inheems vee, bij voorkeur zwart- of roodbontvee.
• Wegens de ecologische belangen waken tegen verwording van het
wandelpad in de uiterwaarden tot hondenuitlaatplaats.
• Wenselijk is ook een kiese terughoudendheid in het broedseizoen ten
aanzien van recreatie.
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