Kolk bij het Pierennest in Randwijk
kwel een eiland in een minizee. Het heette daardoor een toevluchtsoord te
vormen voor alle pieren in de omgeving die hun vege lijf wilden redden.

Landschap
inlaag zichtbaar opvolger van een schaardijk

Cultuurhistorie
wiel met huisraad uit de tijd dat geluk nog heel gewoon was

Achtergronden
Er is reden om te menen dat dit buitenwiel is ontstaan door een dijkbreuk in
de eerste helft van de zestiende eeuw. De doorbraak is in de hand gewerkt
door kwel. Want de kolk bevindt zich ter hoogte van een zandige stroomrug.
Om het dijkgat te repareren, werd aan de landzijde van het wiel een dijk,
een inlaag, gelegd. Dat is opvallend voor een tijd waarin wielen doorgaans
werden binnengedijkt. Het lijkt erop dat de dijk niet buitenom het wiel kon
verrijzen wegens de aanwezigheid van een strang of actieve rivier in het
voorland van de doorgebroken dijk. Kenmerkend voor het oude dijkherstel
is ook dat de nieuwe dijk pal tegen de wieloevers aan werd gelegd. Dat
spaarde specie uit.
Tig keren overstroomd door slibrijk Rijnwater, was de kolk rond 1832 al fors
gekrompen. Hij lag toen al op tamelijk grote afstand van de dijk. Het water
had de gedaante van een liggend ei, omlijst met weiland. Na de oorlog werd
de kolk gebombardeerd tot afvalbelt van Randwijk. Het verhaal wil dat hier
massa’s puin zijn gedumpt. Ook huisraad – waaronder kachels en fornuizen
– en zelfs koperen hulzen en ander schiettuig belandden in het wiel. Het
oostelijk kolkdeel lijkt meer aangetast dan het westelijk deel. Met was op de
Neder-Rijn verdwijnt echter het verschil; de kolk zwelt dan weer aan en reikt
daarbij weer naar de buitenteen van de inlaag, net als een half millennium
geleden!
Het water stond plaatselijk bekend als de Kolk bij het Pierennest. Het
Pierennest is de schertsnaam voor een huis pal achter de inlaagdijk. De
omtrek van dit huis stond ’s winters met hoge rivierstand vaak bloot aan
kwel, wrange vrucht van het feit dat de nabije inlaag was verrezen op de
kwelzuchtige overslaggrond afkomstig uit het wiel. Het huis vormde bij

26. Kolk bij het Pierennest in R1 1

Kwaliteiten
Hoewel geslonken, heeft het buitenwiel nog altijd grote monumentale
waarde. Door de openheid tussen plas en dijk en het ongerepte, sierlijke
beloop van de nabije inlaag is een verband tussen beide elementen
onmiskenbaar. Beide lijken ook een relatie te hebben met de sloot in de
Randwijkse uiterwaarden die parallel aan de dijk loopt. Mogelijk markeert
die nog het beloop van de Rijnstroom die het lot van de Randwijkse dijk
bezegelde. Deze dijk zal dan ook eerst een kwetsbare schaardijk hebben
gevormd en moet na de noodlottige doorbraak zijn verruild voor een inlaag.
Meerwaarde aan het wiellandschap geeft de omgeving van grazige weiden
met knotwilgen en struweel. Boerenland, dat laat zien dat de mens na die
fatale dijkbreuk in lang vervlogen tijd weer kans zag uit het dal te klimmen en
te overleven. Het water was niet alleen een vloek maar ook een zegen.
Manco’s; gevaren
Het gevaar bestaat dat het al zo sterk gekrompen wiel op den duur geheel
verlandt. Niet ondenkbaar is ook dat het kolkje zal worden gedempt om meer
weidegrond te krijgen. Mogelijk is ook dat het op den duur opgaat in een
nieuwe-natuur-jungle van ooibos en plassen..
Landschappelijke aanbevelingen
• Overgaan tot een zeker herstel van het buitenwiel zodat dit weer een
markante verschijning vormt binnen de elegante kronkel van de inlaagdijk.
• Verder gepaste aandacht schenken aan de benoorden het wiel gelegen
sloot die parallel loopt aan de dijk. Deze watergang meer de aanblik
van een verlande rivier geven door creatie van dras plas oevers aan de
zuidzijde.
• Voorts de watergang langs de noordoever begeleiden met knotwilgen.
Ingeklemd tussen geboomte en inlaagdijk, vormen wiel en omgeving een
besloten landschap waarin de relatie tussen verlande rivier, buitenwiel,
buitengedijkt cultuurland of oudhoevig land en inlaag goed uit de verf
komt.
• Het effect hiervan zal worden vergroot als het om de kolk gelegen
oudhoevige land wordt omgetoverd tot bloemrijk grasland.
Recreatieve aanbevelingen
• Aanleg van een pleisterplaats aan het einde van het wandelpad bewesten
het buitenwiel. Vanhier bestaat een fraai uitzicht over wiel en inlaag.
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Ecologie

•

door het slijk gaan voor survival

Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen
•
Kolk
• Het water is vrij klein en ondiep en maakt een voedselrijke, biologisch
kwetsbare, indruk. Een herstel van het wiel is dan ook gewenst.
• Wel rekening houden met de hier en daar aanwezige zwanenbloem.
• De plas moet worden verdiept tot minstens twee meter. Dat zal ook de
kwel bevorderen, wellicht via pleistocene grondlagen ook afkomstig van de
Veluwe. Verdieping van de kolk draagt ook bij tot het tegengaan van sterke
verlanding.
• Als oevervegetatie zijn gedacht munt, riet, gele lis en lisdodde.
• Deze begroeiing kan in de kolk overgaan in zones met watergentiaan en
zuurstofproducenten als fonteinkruid, hoornblad en waterpest.
• De florarijke oevers kunnen interessant worden voor rietzangers en rallen,
zoals de kwartelkoning die in de nabije uiterwaarden wordt gepromoot.
• Uiterlijk hersteld in oude luister, kan het wiel zelf een magneet worden voor
amfibieën en libellen.
• In de herstelde kolk zullen ook vissen gedijen, zoals de kleine
modderkruiper. Een langgerekt, beschermd visje dat zo’n tien centimeter
lang wordt. Een geheim bestaan leidend, komt de modderkruiper nog
vrij veel voor. Overwegend grijsbruin van kleur maar getooid met gele tot
oranje stippen, behoort hij tot de mooiste zoetwaterbewoners. De bek van
de modderkruiper is naar beneden gericht en wordt omgeven door zes
baardhaartjes. Dankzij darmademhaling kan de bodemvis zuurstofloze
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situaties trotseren. Overdag ligt hij in de modder of onder het zand. Alleen
de kop en een stukje van de staart geeft hij dan bloot. Lichaamsdelen,
die door de schutkleur amper opvallen. ’s Nachts komt de beauty in actie
en verorbert daarbij kreeftjes en insectenlarven. De kleine modderkruiper
houdt van ondiep, helder water met veel waterplanten en een losse,
slibachtige bodem. In de lente en zomer zet hij zijn eitjes af op stenen en
plantenwortels of in groene, drijvende algenmassa’s. Of ze worden los op
de kale, zandige bodem gedeponeerd.
De kleine modderkruiper haalde op 12 december 2001 het landelijke
nieuws. Met de aanleg van de Betuweroute bij Ochten vond een agent
een spartelend visje in de blubber, opgebaggerd in een sloot langs de
A15. Een toegesnelde ambtenaar van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselproductie ontmaskerde het diertje als de kleine
modderkruiper. Prompt werden bulldozers en werkkranen stilgezet. Want
de projectorganisatie moest een speciale vergunning aanvragen om de
sloot verder te mogen uitbaggeren. Wat actievoerders niet lukte, lukte het
welogende bodemvisje wel.
De kleine modderkruiper wordt bevorderd tot ecologisch highlight. Hij
symboliseert het herstel van een wiel, groot genoeg, plantenrijk genoeg
en schoon genoeg om zich in samenhang met de nabije inlaag te
manifesteren als een eeuwenoud buitenwiel en als een heilzaam thuis
voor een kleine, excentrieke vis.
Cruciaal is daarbij een extra inspanning om vermesting en achterstallig
baggeronderhoud te voorkomen. Die euvels veroorzaken vertroebeling
van water en daling van zuurstofgehalte. Hierdoor zullen waterplanten en
diertjes verdwijnen, zodat de kleine modderkruiper dreigt te verhongeren.
Het uitbaggeren van het wiel behoort voorzichtig en gefaseerd te worden
uitgevoerd.

Kolkomgeving
• Het wiel blinkt in een uiterwaardencomplex dat waardevol is voor
weidevogels.
• Rond de Randwijkse kolk kan zich ook de ooievaar of uiver happy gaan
voelen. Ofschoon weer in opmars dankzij succesvolle broedprogramma’s,
kan de legendarische kinderbrenger wel een duwtje in de goede richting
gebruiken. In Nederland kelderde het aantal paren in een kwarteeuw (van
1934 tot 1958) van 273 naar 56. In maart of april plegen de ooievaars
terug te keren van hun winterverblijf in Afrika. Ze bouwen hun nesten in
bomen maar ook op de nok van puntgevels en op schoorstenen, torens
en ruïnes. Mettertijd lieten boeren palen bekroond met een wagenwiel
verrijzen. Op die palen bevonden zich hooggestapelde nesten, in
het benedengedeelte waarvan vaak ook huismussen, spreeuwen en
kwikstaarten broedden. Een bonte mengeling van dieren wekt de eetlust
op van de ooievaar. Zoals insecten, wormen, vissen, amfibieën, reptielen,
mollen, muizen en soms zelfs ratten. De hoogbenige vogel is notoir om
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• Overigens niet alleen op het oudhoevige land maar in het hele weiland
tussen watergang en inlaag alsook langs het dijktalud bloemrijk, voor
vlinders aantrekkelijk, grasland ontwikkelen.
• Voorts rondom de kolk een zeker vijf meter brede landbouwvrije zone
aanhouden; door vermijding van begrazing langs de oeverzone wordt
voorkomen dat dierenmest afbreuk doet aan de waterkwaliteit.
• Extensief gebruikt, zal het grasland rond de kolk een ideale
voedingsbodem worden voor de pinksterbloem, alias uiversbloem.

zijn gulzige eetgewoonten, blijkens de uitdrukking: eten als een ooievaar.
Opvallendste kenmerk in het gedrag van de uiver is het klepperen met de
snavel. Het klepperen is bedoeld als groet wanneer de dieren naar het
nest vliegen of als afweer tegen vreemde soortgenoten.
• Dankzij hun openheid, moerassen, ondiepe plasdelen, weiden en
akkers kunnen de Randwijkse uiterwaarden een beloofd land vormen
voor de ooievaar. Als er straks door natuurontwikkeling moerassen
bijkomen in de Randwijkse buitenpolder zullen de omstandigheden nog
verbeteren. Gunstig is ook het verkeersluwe karakter van de omgeving.
Menige ooievaar komt immers om door botsingen met auto’s, treinen
of vliegtuigen. Lichtpunt is eveneens het aanpassingsvermogen van de
kinderbrenger, die er geen been in ziet om middenin een dorp of stad te
gaan broeden.
• Bij plaatsing van een nest rekening houden met geschikte
omstandigheden. Zo is een zekere beschutting tegen de weergoden
gewenst. Ooievaars hebben namelijk gauw last van kou en regenachtig
weer; hun jongen lopen gevaar in het nest te verkleumen. De dijk
zou bescherming kunnen bieden tegen de gure, natte vlagen van de
zuidwestenwind. Belangrijk om te weten is ook dat de lijvige vogels
opstijgende warme lucht nodig hebben om goed te kunnen vliegen.
Misschien is de hellingsstijgwind rond de zuidelijke Veluwezoom een
ideale vervanger voor - of welkome aanvulling op - de gewone thermiek.
• De nestpaal plaatsen bij de driesprong van de watergangen benoorden
het wiel, vlakbij struweel en oude knotwilgen, akkerland, weiden en
waterpartijen, kortom een klein ooievaarseldorado. Nu maar wachten op
die ene lentedag, waarop wonderlijk geklepper opklinkt. Lammerengeduld
is hierbij wel belangrijk, want één ooievaar maakt nog geen zomer.
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