Wolfsgat in Oosterhout

Cultuurhistorie

Landschap

relatie met Wiel van Bassa in Schoonrewoerd

dijkbouwers met ontzag voor het wiel

Achtergronden
Vermoedelijk is het wiel gevormd na een dijkbreuk in januari 1573, tijdens
de Opstand tegen Spanje. Terwijl de Spaanse hertog Alva – de IJzeren
Hertog – in Nijmegen werd geplaagd door jicht, belegerden zijn troepen
Haarlem. Mede door een doorbraak bij Slijk-Ewijk overstroomden de Betuwe
en de landen van Buren en Culemborg. Ten langen leste bezweek zelfs
de Diefdijk die Holland moest beschermen tegen het Gelderse vloedwater.
De doorbraak viel op dezelfde plek als in 1571, bij Schoonrewoerd. Hier
ontstond een kolk, die vandaag de dag het allergrootste wielencomplex
van Nederland vormt. Met het dijkherstel na de ramp van 1573 werd de
kolk in Oosterhout buitengedijkt; de landinwaarts knikkende dijk – de inlaag
- plooide zich op sierlijke wijze naar de wieloevers.
In 1809 viel het doek voor de kleine, sierlijk kronkelende inlaagdijk bij het
Wolfsgat. Door een nieuwe dijkbreuk was vlakbij een gigantische plas – de
Waaiensteinkolk – ontstaan. Met het dijkherstel werden het nieuwgevormde
wiel, het Wolfsgat en nog twee andere wielen in een adem buitengedijkt. Dat
gebeurde door de bouw van een kolossale, diep landinwaarts buigende, dijk,
een inlaagdijk. Pal beneden het Wolfsgat begon deze inlaag met een wijde
zwaai om al die verschillende wielen heen te lopen.
De naam Wolfsgat kan een verbastering zijn van wolfskuil. Dit zou kunnen
duiden op een overdekte valkuil om wolven te vangen. Wolfskuil kan echter
ook vossenhol- of -nest betekenen. Mogelijk werd de kolk ook het Zwarte
Waaitje genoemd. Een naam die meer voorkomt, zoals de Zwarte Waai of
Kuil in Loenen en de Zwarte Waai onder Doornik.

Kwaliteiten
Met de laatste dijkverzwaring is de kolk geschoond, waarbij nogal wat
munitie moet zijn geborgen. Het wiel is fraai ingepast bij de dijkverzwaring,
die met eerbied voor het historische beloop van de inlaag is uitgevoerd.
Door zijn relatief kleine gedaante en ronde vorm oogt het Wolfsgat nog als
een oeroud wiel, dat nog een duidelijke relatie heeft met het benedenstuk
van de nabije, monumentale inlaag. Deze blijkt zonneklaar uit te wijken voor
het Wolfsgat. Hieruit is op te maken dat de plas een punt van overweging
vormde voor de dijkbouwers van 1809. Belangrijk is ook de relatie tussen de
oude kolk en het bosschage van landgoed Oosterhout. Nergens anders in
de omtrek liggen de verschijnselen buitenwiel, inlaagdijk, zand als resultaat
van overslag en bos op overslaggrond dichter bij elkaar.
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Manco’s; gevaren
Niet ondenkbaar is dat door eenzijdige ontwikkeling van nieuwe natuur de
kolkomgeving verwildert, zodat het overzicht over dit terrein verloren gaat en
het landschappelijk geschiedboek onleesbaar wordt. Hierbij kan de relatie
vervagen tussen de aanwezigheid van het Wolfsgat, de Waaiensteinkolk en
de Kolk van Braam en de keuze die de dijkbouwers in 1809 maakten, die
uitmondde in een dijkherstel dat zijn weerga niet had.
Landschappelijke aanbevelingen
• In het algemeen het wiel monitoren om sterke verlanding tijdig te kunnen
aanpakken.
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Wolfsgat in Oosterhout
Ecologie
donkere bewoner voor stil water met kleiige grond

Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen

• Aanplant van struweel bij de noordwestelijke oever geeft de kolk meer
beslotenheid, zonder dat de grote eenzame treurwilg zijn monopolie
verliest.
• Struweel kan nog worden aangebracht langs de westzijde van de nabije
dijkafrit. Dit struweel kan het onderscheid versterken tussen het polderdeel
met de wielen die in 1809 zijn buitengedijkt en dat met de kolken die in
1820 zijn buitengedijkt. Aan het begin van het struweel – bovenaan de dijk
– bevindt zich het scheidingspunt van de inlaagdijken van 1809 en 1820.
• Toegezien behoort te worden op openheid van de omgeving van het
Wolfsgat. Deze omstandigheid staat borg voor het behoud van de
hechte relatie tussen buitenwiel, inlaagdijk en bos op overslaggrond
achter de inlaag. Dankzij die openheid kan het hoge geboomte van de
Waaiensteinkolk zich onder bepaalde omstandigheden spiegelen in het
kolkwater, wat een pittoreske indruk maakt. Het donkere schaduweffect
vestigt de aandacht op het feit dat het wiel een tijdlang werd aangeduid
als het Zwarte Waaitje. Mogelijk had dat te maken met een veenachtige
samenstelling van de kolkbodem.

Kolk
• Opmerkelijk is dat het wiel met de droge, warme zomer van 2003 een
behoorlijk ‘frisse’ indruk maakte. ’s Zomers siert een brede kraag van
gele plomp de zuidelijke wieloever. Van belang is dat het Wolfsgat zich
verder ontwikkelt als een vitale, ooglijke kolk. Een water, opgetuigd met
plomp en rijk aan zuurstofproducerende planten als waterpest, hoornblad
en kikkerbeet. Op deze manier kan het Wolfsgat een gezond leefklimaat
vormen voor de zeelt, alias de louw. Van oudsher geliefd om zijn
appetijtelijke malse vlees en stoer ogend met zijn paar korte baarden naast
zijn gulzige mond. De zeelt voelt zich opperwel bij de modderbodem of
tussen de waterplanten. Hij doet zich tegoed aan slakjes en muggenlarven
en andere insecten. De donkere waterbewoner overwintert door zich diep
in te graven in de kolkbodem. Hij blijkt wonderlijk goed tegen zuurstofarm
water te kunnen. Hierdoor kan hij in het Wolfsgat hete zomers, waarin
het kolkwater duchtig opwarmt, trotseren. De stoere zeelt is om die reden
gepromoveerd tot ecologische topper van het Wolfsgat.
Kolkomgeving
• Instelling van een landbouwvrije zone van minstens vijf meter rondom de
kolk. Dit om natuurschade door vermesting te minimaliseren.
• Ook overgaan tot herstel van de watergang aan de zuidwestkant, zodat
het Wolfsgat verbinding krijgt met de sloot tussen de Waaiensteinkolk
en de Verburgtskolk. Zo ontstaat een ecologische verbinding tussen de
Oosterhoutse wielen. Ook kan het Wolfsgat via die verbinding de heilzame
invloed van waterbeheer binnen een omkaad wielenpark ondergaan.
• Voorts bloemrijk grasland ontwikkelen langs de dijk en de noordelijke en
westelijke kolkoevers.

Recreatieve aanbevelingen
• Aan de westoever, niet ver van de eenzame treurwilg, kan een
pleisterplaatsje worden aangebracht. Vanaf die plek kan worden uitgezien
op de nabije kolken en het lommerrijke landgoed Oosterhout.
• Over de nabije dijkafrit loopt een wandelroute die de highlights van het
wielenpark in de Oosterhoutse uiterwaarden beleefbaar maakt.

17. Wolfsgat in Oosterhout.indd 2

04-12-2006 16:33:11

