Verburgtskolk in Oosterhout
aanvullen van kolkdiepten profijt kon worden getrokken van aanwezigheid
van massa’s zand die het Waalwater had uitgestrooid over de omtrek.
Bij het dijkherstel werd een deel van Oosterhout prijsgegeven aan de rivier.
Minstens negen huizen en boerderijen moesten wijken voor de dijk of
belandden in de uiterwaarden. Ook delen van drie dorpswegen kwamen in
de buitenpolder te liggen: de Groenestraat, de Dorpsstraat en de Dijkstraat.
De kolk is genoemd naar Evert Verburgt, eigenaar van een hoeve aan de
Groenestraat, net achter de doorbraak. Bij graafwerk tijdens het dijkherstel
werd achter Verburgts huis een geldbuidel met 300 Gelderse snaphanen
(een snaphaan = vijf à zes stuivers) gevonden.
Opmerkelijk is ook dat de dijkbreuken van 1820 leidden tot verhuizing
van de kern van het dorp Oosterhout, en wel van de Groenestraat naar
de Dorpsstraat. Deze straat werd opgehoogd met zand afkomstig uit
de Verburgtskolk. Dankzij die ophoging kon de Dorpsstraat dienen als
vluchtheuvel. Dat gaf een veilig gevoel, want na de catastrofe van 1820 was
er nog maar bitter weinig vertrouwen in de dijk.

Cultuurhistorie

Landschap

ligging wiel maakte opgeven van dorpsdeel noodzakelijk

reusachtige stille getuige van natuurgeweld

Achtergronden
Het zuidelijk deel van dit reuzenwiel is ontstaan door een dijkbreuk in januari
1682. De doorbraak had plaats bij open rivier; ijsverstoppingen speelden
dus ditmaal geen rol. De bezweken dijk vormde een schaardijk, een dijk
die dichtbij de rivier lag en die daardoor zomer en winter blootstond aan
stroom en golfslag. Als gevolg van de doorbraak moeten de relicten van
de Oosterhoutse kerk – afgebrand in de woelige tijd van de Opstand tegen
Spanje – zijn verdwenen in de golven. De dijkbreuk moet zijn bevorderd door
kwel, want de ondergrond van het toenmalige dijkvak werd doorkruist door
een fossiele stroombedding. Na de ramp verrees binnenom de kolk een dijk
met een scherpe hoek, een inlaagdijk.
In januari 1820 ging het hier andermaal mis. Tegenover de Groenestraat
spoelde de Waaldijk – de inlaag van 1682 - weg. Door dit watergeweld werd
een diepe kolk gevormd die samenvloeide met het buitenwiel van 1682.
Mede door een andere Oosterhoutse dijkbreuk en door doorbraken bij Elden
en Driel overstroomden de Betuwe, de Tielerwaard en de landen van Buren
en Culemborg. Rijn en Waal hadden zich in de Betuwe verenigd tot een
teugelloze vloed. Als gevolg van doorbraken in de Lingedijk bij Kedichem en
bij Oosterwijk verdronken ook de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard.
Na de overstroming gaapten enorme gaten in de Oosterhoutse dijk. In
die openingen spiegelden immens grote wielen. Met het beramen van het
dijkherstel werd gekozen voor het buitendijken van al die weidse plassen.
Binnenom de Verburgtskolk en de andere wielen werd een ongelooflijk grote
inlaagdijk aangelegd. Meevaller was dat bij het maken van dijkbermen en het

Kwaliteiten
De Verburgtskolk behoort tot de grootste wielen van het rivierengebied.
Samen met de nabije, even oude, Zandkolk symboliseert hij als geen ander
landschap het geweld van de waterwolf. Nergens anders noopten wielen
tot aanleg van een grotere inlaagdijk. Op weinig plaatsen zijn grotere delen
van een dorp afgestaan aan de rivier, vertonen de uiterwaarden zulke
duidelijke sporen van uitgewist dorpsleven. Een landweg geflankeerd door
doornstruiken herinnert aan een oude dorpsweg; grillige opeenhopingen
van aarde vormen relicten van de schaardijk die de vergane woonkern
beschermde. Het wiel zelf kan nog kostbare geheimen bevatten. Binnendijks
herinneren hoogten langs de mettertijd weer verlaagde Dorpsstraat aan de
paranoïde angsten die de watervloed van 1820 veroorzaakte.
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Manco’s; gevaren
Het reuzenwiel zou deel kunnen gaan uitmaken van een nevengeul of
kunnen worden verbonden met de rivier. De oude doorbraakkolk zou
daardoor zijn oorspronkelijke gezicht en zijn identiteit verliezen. Verder trekt
aan de noordkant wilgenruigte een groen scherm op, zodat de relatie tussen
wiel en inlaagdijk al danig is verstoord.
Hoewel weids, maakt het wiel een kleurloze, sombere indruk. Voorheen
moeten hierop gele plomp en witte waterlelie hebben geprijkt. Een
ecologische en landschappelijke verpietering lijkt gaande te zijn die veel weg
heeft van die van de Waaiensteinkolk, het wiel aan de Ronduit in Bemmel,
het wiel bij Doornik en de Grote Kolk bij Loenen.
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Landschappelijke aanbevelingen
• Vijftien jaar geleden is in de Verburgtskolk plaatselijk een diepte van
circa acht meter gelood. Gemiddeld is het buitenwiel zo’n vierenhalve
meter diep. De grootste kolkdiepten bevinden zich aan de rivierkant;
verder landwaarts wordt de plas minder diep. Rekening houdend met de
aardkundige waarden, zou men de kolkbodem flink moeten opschonen.
Hierdoor kunnen oude wellen weer actiever worden. Bijgevolg neemt de
kwel in de plas toe, gunstig voor de waterkwaliteit. Dankzij het uitbaggeren
kan in de lente en zomer ook de spronglaag – een verschijnsel lange tijd
zo karakteristiek voor wielen – zich weer gaan openbaren.
• Mede vanwege de mogelijke nadelige effecten van de duwbakvaart met
hoge Waalstand, al gesignaleerd bij de Waaiensteinkolk, is het monitoren
van de wieldiepten gewenst.
• Cruciaal is ook een herstel van de relatie tussen het buitenwiel en de
mega-inlaag door het verwijderen van een strook wilgenruigte op de
noordoostelijke oever. Het struweel op de kolkhoeken aan de dijkzijde
handhaven.
• Om te laten zien hoeveel extra ruimte mettertijd werd gegeven aan de
rivier zou het dijkbeloop van 1682 moeten worden uitgebeeld. Aan de
westkant van de kolk kan dat dijkbeloop zichtbaar worden door aanplant
van een mei- en/of sleedoorn op aanwezige dijkrelicten; eventueel deze
wat ophogen.
• Aan de oostkant van de plas kan de verdwenen dijk terugkeren in de
gedaante van een dam met struweel.
• De aarde voor de dambouw zou, net als bij de struweeldam van de Kolk
van Braam, kunnen worden gehaald uit een nieuwe greppel. Zo nodig kan
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nog specie worden gewonnen bij het herstel van delen van de Zandkolk.
Damspecie zou ook nog kunnen worden vergaard door aanleg van dras
plas oevers langs de ten zuiden van de struweeldam liggende, bestaande,
watergangen. Misschien is een synthese van al die oplossingen denkbaar
waarbij de komst van de struweeldam waterstaatkundig optimaal wordt
gecompenseerd.
Aanbevelenswaard is ook het zichtbaar maken van het beloop van de
in 1820 weggespoelde dijk met een natuurlijk ogende drijfconstructie,
bijvoorbeeld met een lint van wilgenhout.
Ook kan de plek waar de Oosterhoutse kerk in 1682 werd verzwolgen,
worden aangeduid, bijvoorbeeld met een kruis bevestigd op een drijvend
plateautje. De markeringen van de locaties van de weggespoelde kerk en
dijk moeten wel bestand zijn tegen herhaaldelijke overstroming.
Voorts kan een rij knotwilgen het beloop van het buitengedijkte deel van
de Groenestraat gaan visualiseren.
Met struweel kunnen aan de westkant van de wijde plas nog locaties van
woonerven van het verdronken Oosterhout – oudhoevig land – worden
aangewezen. Bedoeld worden hier het woonerf De Bleeken (bleek =
veld) of De Bleeker (bleker = mogelijk iemand die het wilgenhout ontdoet
van de schors; in de Betuwe ook wel genoemd de Weejenscheller) en
het voormalige woonerf van schipper J. Rijnders, baas van veerhuis De
Goede Vrouw.
Geambieerd wordt nog het herstel van een wilgenbosje in de zuidoosthoek
van de kolk.
Voor herstel komt eveneens in aanmerking de verlande zuidwestelijke
uitloper van het wiel.
Dit wielgedeelte gaat over in een watergang die wat kan worden verbreed
en verdiept, zodat die meer oogt als een relict van een dode rivierloop of
strang. Dit rivierrelict maakte ooit deel uit van het stranggedeelte van de
naburige Zandkolk.

Recreatieve aanbevelingen
• Aangelegd kan worden een struinpad, dat langs het buitendijkse deel van
de Groenestraat, de struweeldam en het wilgenbosje in de zuidoosthoek
van de kolk naar de zuidwestelijke oever leidt, om daarna via een te
herstellen slootovergang naar de Zandkolk te lopen.
• Een aftakking van de route voert vanaf de Groenestraat-afweg naar de
noordwest- en westkant van de kolk.
• Bij het struweel op de verdwenen woonerven een pleisterplaatsje
aanbrengen.
• Een informatiebord kan het drama van de opgegeven woonerven
belichten.
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• In de zuidwesthoek van de kolk kan het tapijt van watergentiaan
overgaan in een draszone met riet. Zo krijgt het wiel meer variatie in
verlandingszones.
• Drijfobjecten, gedacht in de zuidelijke kolkhelft ter aanwijzing van de
locaties van de in 1682 vergane kerk en de in 1820 weggevaagde dijk,
zo natuurlijk mogelijk uitvoeren en inrichten. Deze drijvende markeringen
lijken ook geschikt als rustplaats voor vogels. Bij aanwezigheid van
voldoende flora op en langs de kolk, zouden ze in het broedseizoen zelfs
de aandacht kunnen trekken van de zwarte stern.
• Misschien wordt de kans hierop nog eens vergroot als de
struweeldammen op beide oevers een natuurlijke uitloper in het kolkwater
zouden krijgen. Bij aanleg van die uitlopers gebruik maken van een
raamwerk van paaltjes en draad, waarbinnen bijvoorbeeld rietcultuur kan
worden ontwikkeld.
• Overigens worden de zuidelijke kolkoevers nogal druk bezocht door
steltlopers. Bijgevolg streven naar openheid van die oevers; ontkiemende
wilgenruigte moet hier worden verwijderd.

Ecologie
botanisch medicijn tegen fletsheid

Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen
Kolk
• Een schoonmaak van de kolkbodem zal leiden tot vergroting van de
biologische reserve van de kolk.
• Zuurstofproducerende planten als waterpest, hoornblad en kikkerbeet
kunnen ook een steentje bijdragen tot het helder houden van de plas. In
minder diepe kolkdelen bijgevolg kansen benutten tot bevordering van de
groei van die flora.
• Hoewel grote delen ervan ondiep zijn, maakt de Verburgtskolk een ronduit
doodse indruk. De kolk is, zoals menig ander groot wiel langs de Waal,
gespeend van oervaderlandse planten als witte waterlelie, gele plomp en
watergentiaan met zijn vitale bloemenpracht.
• Geschikt bij uitstek als opsmuk van de sombere, weidse plas en minder
gewoon in de Betuwe dan lelie of plomp, geldt de watergentiaan als
ecologisch highlight. De plant groeit in klei maar ook in zand of veen
met klei, in een voedselrijke bodem. Watergentiaan gedijt vooral goed
waar slibopeenhoping amper plaatsvindt doordat er regelmatig wordt
opgeschoond of doordat het water voldoende hard stroomt. Als de
bodem te zandig blijkt voor de plant eventueel daaraan kleiachtige
grond toevoegen, overgehouden van het opschoonwerk. Daarna mogen
enige loten van de gentiaan van de Kolk van Braam verhuizen naar de
Verburgtskolk.
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Kolkomgeving
• Instelling van een landbouwvrije zone van minstens vijf meter rondom het
wiel om natuurschade door vermesting te minimaliseren.
• Ontwikkeling van bloemrijk grasland met inheemse kruiden langs de dijk.
• Stimulering van extensieve begrazing op het oudhoevige land, het
boerenland dat in 1820 werd afgestaan aan de rivier. Passend bij dit oude
boerenland zou beweiding door inheems vee zijn.
• Belangrijk is ook een recreatief gebruik van de wandelroute dat respect
heeft voor de natuurwaarden. Dat betekent onder meer ingetogenheid in
het broedseizoen.
• De promotie van de Oosterhoutse wielenroute benutten om het natuur- en
hoogwaterbewustzijn bij het publiek te versterken.
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