Oude Waai in Lakemond

Cultuurhistorie
binnenwiel werd buitenwiel

Achtergronden
De ouderdom van dit plasje is onbekend. Zeker is dat het ouder is dan de
nabije Thomaswaai. Oospronkelijk maakte het deel uit van een binnenwiel,
dat rond 1771 de Oude Waai werd genoemd. Mogelijk is die kolk ontstaan
met een dijkbreuk daterend van vóór 1540. Rond dat jaar kreeg de Waal
een nieuwe bovenmond. Hierna stroomde almaar minder water van de
bovenrivier naar de Neder-Rijn, zodat hier minder dijkbreuken voorkwamen.
Dat veranderde echter in 1707, met de aanleg van het Pannerdensch
Kanaal.
Rond 1770 spiegelde de Oude Waai aan de binnenteen van de dijk.
Binnenom dit wiel en een hierbij gelegen wei met wilgen of elzen lag
een kweldam. De dijk vertoonde hier een naar de rivier gerichte knik.
Dit kronkelende dijkstuk bezweek eind 1770 ter hoogte van de huidige
Thomaswaai. Het landwaarts kolkende Rijnwater haalde zand op uit de
diepten van het pasgevormde, wijde wiel. Dat zand werd uitgestrooid over
de omtrek. Daarbij belandde ook veel zand in de Oude Waai, zodat deze
goeddeels werd gedempt. Na de ramp was de Oude Waai nog maar een tot
twee meter diep. Wat resteerde van de oude kolk werd met het dijkherstel in
1771-‘72 goeddeels buitengedijkt.
Toevallig was het niet dat de dijk meermalen rond de Oude Waai doorbrak.
Want ter hoogte van het huidige wielrelict ligt een fossiele stroombedding.
Deze maakte dat de ondergrond van de dijk een zandige, doorlatende
samenstelling bezat. Deze verlande rivierbedding staat via via in verbinding
met een fossiele stroombedding die langs de Waaldijk in Loenen slingert.
De Waalkant van de Betuwe staat hier via de bodem in verbinding met de
Rijnkant. De hevige kwel in de poreuze ondergrond van de dijk bij de Oude
Waai moet de genadeklap hebben toegebracht aan de dijk in het onzalige
jaar 1770.
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Landschap
bouwers inlaag koesterden respect voor wielrelict

Kwaliteiten
De omvang van de plas mag klein zijn, zijn betekenis is groot. Het watertje
verzinnebeeldt de dynamiek van de strijd tegen het water. Eerst immers
vormde het onderdeel van een wiel dat blonk aan de binnenteen van
een rivierwaarts uitstulpende dijk. Nadien werd het in verkleinde vorm
buitengedijkt. Daarbij belandde het in de hoek van een kolossale inlaagdijk.
Toen de inlaag werd gebouwd, werd dus volop rekening gehouden met
de aanwezigheid van de resten van de Oude Waai, destijds ook bestaand
uit moerassen. Nog altijd vertoont het wielrelict een hechte relatie met de
landwaarts knikkende dijk.
Manco’s; gevaren
De Oude Waai oogt bepaald niet als een overblijfsel van een plas ontstaan
door bruut watergeweld. Niet begrepen en daardoor ondergewaardeerd,
zou het wielrelict kunnen worden gedicht, bijvoorbeeld bij een toekomstige
dijkverzwaring. Ook zou bij goedbedoelde natuurontwikkeling de plas
kunnen worden verbonden met de Thomaswaai. Een ‘huwelijk’ dat
ongelukkig belooft te worden.
Landschappelijke aanbevelingen
• Men zou het wielrelict licht kunnen verslijten voor een aangelegde
kikkerpoel of een drinkwaterpoel (dobbe). Rekening houdend met de
belangen van de nabije dijk, zou men aan het plasje een meer natuurlijk
gezicht moeten geven. Een gezicht, dat meer past bij een overblijfsel van
een doorbraakkolk.
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Oude Waai in Lakemond
Ecologie
oevers met wirwar van ploertendoders

Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen

• Bij die ingreep moet de oeverlijn van het kolkje wat worden opgeschoven
in zuidwestelijke richting.
• De oever kan nog wat flauwer worden gemaakt omwille van een
weelderige oever- en moerasflora.
• Verder moet de rietkraag aan de noordzijde intact worden gelaten.
• Aan de zuidkant de ontwikkeling van riet en rietgras beperken voor een
onbelemmerd uitzicht vanaf de dijk op het kolkje. Deze maatregel staat
borg voor een sterke relatie tussen wielrelict en inlaagdijk.
• Tegenover het wielrelict - aan de andere kant van de dijk – lagen voor de
ramp van 1770 ook delen van de Oude Waai. Kansen moeten worden
benut om deze wieldelen te laten terugkeren als rietland.
• Binnenom dit rietland kan de kweldam worden hersteld.

Kolk
• De kolk was in de nazomer van 2005 rijk begroeid. Het water oogde als
koffiedik. De troebelheid kan te wijten zijn aan nabije agrarische activiteit.
Misschien dat het nadelige effect ervan werd vergroot door afwezigheid
van kwel. Want het kan zijn dat door aanberming van het voorterrein van
de dijk de kolk niet meer snijdt in de fossiele stroombedding.
• Omwille van de waterkwaliteit moet het wielrelict worden opgeschoond.
• Kroon op het streven naar de komst van natuurlijker oevers zou zijn het
ontkiemen van egelskop. Deze dankt zijn naam aan zijn bolvormige
vruchtjes met piramidaal cilindervormige uitsteeksels. De vruchtjes
hebben wat weg van grimmige ploertendoders. De plant bloeit in juli en
augustus - in het hartje van de zomer - en etaleert dan een crèmewitte
bloemenpracht. Egelskop is een stoïcijnse bewoner van natuuroevers
en overwintert met wortelstokken. Hij vormt een harmonieus geheel met
oeverplanten als lisdodde en gele lis, alias Koningin van de Slootkant.
Fraai is trouwens dat de bloei van de gele lis, ook gedijend in natte,
voedselrijke bodem, voorafgaat aan het hoogtij van de lisdodde. Gele lis
stelt zijn bloemenweelde tentoon in de maanden mei, juni en juli. Bijen
en hommels kruipen dan helemaal weg in de bloemen om de nectar te
kunnen bereiken.
Kolkomgeving
• Handhaving van een strook van vijf meter om de plas waarin niet wordt
geboerd.
• Ontwikkeling van bloemrijk grasland rond de kolk en langs de dijk om een
bonter gezicht van de wielomgeving te krijgen en om meer vlinders aan te
trekken.

Recreatieve aanbevelingen
• Vanaf een pleisterplaatsje bij de nabije dijkafrit kan de omgeving van het
wielrelict in alle rust worden bekeken.
• Op een informatiebord kunnen de achtergronden van de Oude Waai
worden belicht, waarbij ook een kaart van het dijkherstel kan worden
afgebeeld.
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