
Thomaswaai in Lakemond

Cultuurhistorie
doorbraak kwam als donderslag bij heldere hemel  

Achtergronden 
het wiel ontstond door een doorbraak van de dijk bij Lakemond in december 
1770. de dijkbreuk had plaats met open water op de rivier. er waren 
ditmaal dus geen ijsverstoppingen die het rijnwater dramatisch opstuwden. 
niemand had verwacht dat de dijk bij Lakemond zou bezwijken. Want 
die dijk werd juist beschermd door uitgestrekte, omdamde uiterwaarden, 
namelijk de Klaverwaard en de Wolfswaard. Kwel moet medeschuldig zijn 
geweest aan de doorbraak. Want de thomaswaai steekt in een verlande, 
zandige rivierbedding. rond deze plek was de Lakemondse dijk in een grijs 
verleden al eens doorgebroken. door de nieuwe doorbraak overstroomden 
de neder-Betuwe en ook de landen van Buren en culemborg. Voor deze 
landen kwam de klap extra hard aan. Want de inwoners ervan hadden nog 
natte voeten als gevolg van een dijkbreuk bij huissen van eind 1769.  
het dijkherstel in Lakemond was een lijdensweg. Voor de kerst van 1770 
startte de provisorische afsluiting van het dijkgat. dat gebeurde door de 
zomerdam van de Klaver- en Wolfswaard uit te bouwen tot een nooddijkje. 
eind januari 1771 was deze beringing klaar. Maar begin februari wies de 
neder-rijn weer tot grote hoogte. de ringdijk bij Lakemond begon over een 
kilometer afstand over te lopen. Weer stroomde het rijnwater landwaarts. 
honderden werkkrachten konden de overloop echter stuiten. hierdoor kon 
men beginnen met de bouw van een nieuwe nooddijk rond het dijkgat zelf. 
In de zomer van 1771 werd het eigenlijke dijkherstel aangevat. de intussen 
gebouwde nooddijk bij het dijkgat zou worden omgetoverd tot een stevige 

bandijk. deze dijk zou binnenom het wiel heen zwaaien en bijgevolg een 
inlaag gaan vormen. Maar diezelfde zomer zwol de rivier weer aan. Stukken 
land liepen onder, ook door de kwel. hierdoor kon geen specie worden 
gewonnen voor de dijkbouw. regens en hoogwater gooiden die zomer roet 
in het eten van de dijkwerkers. In de herfst zakte het rijnwater zo traag dat 
het onmogelijk was de inlaagdijk op vereiste hoogte en breedte te brengen. 
gelukkig hield de onvoltooide dijk in de winter van 1771-’72 stand. Pas in de 
zomer van 1772 – meer dan anderhalf jaar na de dijkbreuk! – kon een punt 
worden gezet achter het dijkherstel.   

landsChap
wiel met excentriek en sprekend gezicht 

KWALIteIten 
de thomaswaai is een wiel met een fascinerende gedaante. deze gedaante 
vertelt nog veel over het dijkbeloop van voor de ramp van 1770. Zo duidt de 
oostelijke kolkuitloper nog het beloop van het boveneinde van de oude dijk 
aan. de plek waar het wiel uitstulpt richting de rivier verraadt de ligging van 
het weggespoelde dijkgedeelte. de oude dijk vertoonde hier blijkbaar een 
bocht. de westelijke kolkuitloper wijst nog het beloop van het benedeneind 
van de oude dijk aan. goed voorstelbaar is nog dat het land tussen de 
westelijke en oostelijke kolkuitlopers en de landinwaarts gelegde dijk – een 
inlaag – eerst binnendijks lag. Interessant is ook het watertje tussen de kolk 
en de inlaag, bij de zuidoostoever. het vormde onderdeel van een wiel dat 
voorheen binnendijks lag. 
de thomaswaai imponeert door zijn veelzeggende vorm en omgeving 
en door zijn omvang. hij verzinnebeeldt de kracht van de neder-rijn, 
de misstand rond de waterverdeling bij Pannerden na voltooiing van het 
Pannerdensch Kanaal (1707) en de zorg van de regering over het lot van 
de noorder Lekdijk, daarmee over de veiligheid van het hart van nederland. 
het wiel staat ook symbool voor het toenemende watergeweld doordat de 
rivierbeddingen wegens de verzanding almaar hoger kwamen te liggen. 
een proces, dat volgens tijdgenoten er ook toe leidde dat steeds vaker 
doorbraken plaatsvonden bij open water. 

MAnco’S; geVAren
gevaar dreigt dat de thomaswaai wordt opgeofferd aan ontwikkeling 
van nieuwe natuur. natuurontwikkelingsplannen houden tot dusverre nog 
te weinig rekening met de cultuurhistorie. het buitenwiel zou daardoor 
bijvoorbeeld kunnen worden verbonden met een nevengeul en zo zijn 
identiteit kunnen verliezen. Verder dreigen de voor het wiel zo kenmerkende 
uitlopers te verlanden; mettertijd zijn ze al afgeknot. Jammer is ook dat het 
opkomende groen op de zuidoever een scherm optrekt tussen het wiel en de 
inlaag van 1771-’72; hierdoor vervaagt de relatie tussen kolk en dijk. 
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LAndSchAPPeLIJKe AAnBeVeLIngen 
Meer dan twee eeuwen oud, mag de bodem van de thomaswaai wel eens 
worden opgeschoond. 
daarnaast kan de oostelijke uitloper wat worden verruimd, een maatregel 
bedoeld als herstel van een verland kolkdeel. 
Langs de oevers aan de dijkzijde van de herstelde uitloper openheid 
waarborgen zodat vanaf een nabije aarden hoogte (zie hieronder) 
onbeperkt kan worden uitgezien over de plas. 
ook elders langs de dijkzijde van de kolk overgaan tot verwijdering van 
hoogopgaand groen en andere ruigte; door creatie van deze openheid 
blijft een hechte relatie bestaan tussen inlaag en wiel.  
Aanbevolen wordt de boven- en benedeneinden van de voormalige dijk uit 
te beelden. het grillige gezicht van de kolk gaat dan nog meer spreken. 
Aan de oostkant van het wiel – tussen de bovenste bocht van de inlaag 
en de kolkoever – een dijkachtig lichaam opwerpen en beplanten met 
knotwilgen. 
een soortgelijke hoogte opwerpen tussen de westelijke tip van het wiel en 
de benedenste bocht van de inlaagdijk. 
dit westelijke ‘dijkstuk’ begeleiden met geboomte en in deze aanplant de 
bestaande knotpopulieren integreren. 
In aanvulling op de markering van het oude dijkbeloop kan bloemrijk 
grasland worden ontwikkeld op het oudhoevige land: het in 1771-’72 
buitengedijkte cultuurland.
Verder langs de noordoever een strook – vroeger begroeid met elzenbos 
– beplanten met struweel. de noordelijke contourlijn van het buitenwiel 
benadrukkend, versterkt dat struweel de relatie tussen het buitenwiel en 
de bij de zuidelijke contourlijn van de plas oprijzende inlaagdijk. 
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Aan de noordoostkant van de plas rietontwikkeling intomen wegens 
behoefte aan uitzicht op het water vanaf een nabijgelegen wandelpad. 

recreAtIeVe AAnBeVeLIngen 
Aanleg van een wandelpad vanaf de oostkant van de inlaagdijk langs de 
‘dijk’ met knotwilgen. 
Vervolgens het pad langs de noordoever leiden naar de aarden hoogte 
met geboomte die bewesten de kolk de oude dijk uitbeeldt. 
rond de dijkafrit bij de oostelijke oever kan een pleisterplaatsje worden 
aangebracht. hierbij een informatiepaneel plaatsen dat het drama van 
1770 uit de doeken doet. 
op een paar plekken langs het wiel kunnen met houtstammen 
provisorische rustplaatsjes worden gemaakt.

eCologie
bedje gespreid voor blauw imitatietalent 

ecoLogISche oPMerKIngen BIJ de LAndSchAPPeLIJKe 
VoorSteLLen   

KoLK
de thomaswaai werd in de nazomer van 2005 getooid met een kraag van 
riet en gele plomp. hier en daar prijkten kattestaarten en zwanenbloemen. 
de relatieve rijkdom aan flora doet denken aan de toestand rond de grote 
Bloem in huissen. het vermoeden wordt bevestigd dat de wielen aan de 
neder-rijn meer ecologische diversiteit bezitten dan die aan de Waal. de 
grote wielen langs de Waal vallen op door hun armoede aan waterflora, 
met name de voor wielen zo karakteristieke witte waterlelie, gele plomp en 
watergentiaan. 
hoewel vlakbij de thomaswaai wordt geboerd, oogt het water tamelijk 
helder. dat is wellicht te danken aan de kwel die zich in de zomer 
van 2005 wegens de betrekkelijk hoge rivierstand rond menig wiel 
manifesteerde. In en rond het wilgen- en populierenbos aan de westkant 
van de kolk heerst drukke activiteit van mezen en libellen. 
de thomaswaai maakt deel uit van de Klaverwaard. deze vormt 
onderdeel van een groot uiterwaardencomplex, bestempeld als belangrijk 
vogelgebied. Zo moet het een paradijsje zijn voor weidevogels als grutto 
en tureluur. ook blijken hier de gele kwikstaart, de oeverzwaluw en de 
zomertaling te broeden. Bovendien pleisteren er in de herfst en winter tal 
van steltlopers, eenden en ganzen. 
het buitenwiel staat met deze vogelrijke omgeving in verbinding via een 
paar sloten. deze watergangen zouden moeten worden herschapen in 
ecologische verbindingen. Belangrijk is dan wel dat er op de percelen 
langs die verbindingen milieuvriendelijke landbouw wordt beoefend.   
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Minpunt is dat in de buurt hoogspanningsmasten oprijzen. de 
aanwezigheid ervan haalt een streep door de idee om de ooivaar door 
plaatsing van een nest te lokken.
Plus is dat door de komst van extra geboomte – langs herstelde ‘dijkdelen’ 
– en struweel – langs de noordoevers – de thomaswaai aantrekkelijker 
wordt voor andere vogels.  
Water, moeras, geboomte en struweel maken dat het blauwborstje een 
interessante ecologische highlight kan vormen. dit trekvogeltje is minder 
bekend dan het roodborstje. het mannetje valt op door zijn felblauwe keel 
en bovenborst. Met die opzichtige borst probeert het indruk te maken op 
de vrouwelijke soortgenoot. onderwijl spreidt het zijn staart uit en legt 
het zijn kopje achterover. In het midden van de blauwe borst prijkt dan 
pontificaal een grote witte stip of ster. dat gebeurt ook met het zingen. 
Meestal zittend in het topje van een lage struik, herhaalt het mannetje 
dezelfde geluiden. daarbij imiteert het vaak de roepen van andere vogels 
en zelfs de geluiden van insecten. Alle blauwborstjes bezitten trouwens 
een rode staart die in het oog springt als ze vliegen.  
het blauwborstje gedijt in natte oorden met rietvelden en veel struiken en 
loofbomen, oorden, rijk aan insecten. het vogeltje voedt zich behalve met 
insecten(larven), ook met wormen en slakjes, soms ook met bessen. het 
vertoeft vooral in de geleidelijke overgang van rietmoeras naar moerasbos. 
het wijfje bouwt het nestje in een kuiltje op de dichtbegroeide grond, het 
liefst op een helling, of onder wortels. de vijf of zes gelegde eitjes zijn 
groengrijs en roodachtig gespikkeld. 
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Zo’n 30 jaar geleden kwamen blauwborsten in nederland slechts voor in 
de Biesbosch. Met het ontstaan van de IJsselmeerpolders, liever gezegd 
met de wording van de randmeren zoals het Veluwemeer, het Ketelmeer 
en het Zwartemeer, ging het plots beter met het zangertje. de verspreiding 
van blauwborsten in ons land is onderwijl spectaculair toegenomen. Iedere 
lente strijken ze ook neer in natuurreservaat de Blauwe Kamer, aan de 
overzijde van de neder-rijn, tegenover de Manuswaard.

KoLKoMgeVIng
ontwikkeling van bloemrijk grasland langs het dijktalud. 
reservering van een zone van ongeveer vijf meter rondom de plas waarin 
geen agrarische activiteit wordt ontplooid. 
Wenselijk is ook ingetogenheid bij recreatief gebruik; bezoekers op het 
hart binden niet buiten de paden te komen en vooral geen kabaal te 
maken. 
In het broedseizoen zouden recreanten bepaalde delen van de wieloevers 
moeten mijden.
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