
Rietkolk in Heteren

Cultuurhistorie
puntgave kwelkom met houtteelt op rabatten  

Achtergronden 
de rietkolk moet een relict vormen van een binnenwiel. de nabije 
dijk vormde nog in de zeventiende eeuw een schaardijk. de neder-
rijn meanderde weleer steeds meer naar de heterense dijk. deze lag 
daardoor hyperkwetsbaar ten opzichte van de rivier. ongelukkig was ook 
de kwelzuchtige, zandige ondergrond van de dijk, wrange vrucht van de 
aanwezigheid van een fossiele stroombedding. Minpunt was ook dat zich 
tegenover de rietkolk een vernauwing bevond in de rivierbedding. tot 
overmaat van ramp vond de rivier door de aanwezigheid van stuwwallen bij 
doorwerth slechts aan de Betuwse zijde gelegenheid tot ontlasting. Mogelijk 
zijn al die omstandigheden de heterense dijk in het laatste kwart van de 
zestiende eeuw of in het eerste kwart van de zeventiende eeuw fataal 
geworden. Bijvoorbeeld in 1571, 1595 of 1624. Jaren, waarin op meerdere 
plekken in de Betuwe rijndijken doorbraken. de rietkolk kan zijn gevormd 
doordat de dijk overliep of doordat deze geheel bezweek. Blijkbaar kon de 
dijk zonder aantasting van het dijkbeloop worden hersteld. 
Van oudsher werd de plas de rietkolk genoemd. Aan de landzijde van de 
kolk verrees een forse kweldam. deze moest de kwel inperken die via wellen 
in de kolkbodem toevloeide. In de kweldam bevond zich een blaffertje of 
sluisje dat met hoge rijnstand en kwel werd afgesloten. dat was in februari 
1946 het geval. toen het rivierwater begon te vallen, werd de blaffer 
geopend en kon het water de kwelkom uitstromen. na het weglopen van het 
kwelwater openbaarde zich een imposante wel. Met het zand dat de wel had 
‘uitgespuwd’, waren ook veenresten meegekomen. het westelijk deel van de 
kwelkom was intussen in cultuur genomen door aanleg van rabatten. hierop 
groeiden knotwilgen. 

het verhaal wil dat zich voor de oorlog bij de rietkolk een geval van 
voorschouw voordeed. de verkeersbrug en de snelweg A50 bestonden nog 
niet. rond de huidige heterense brug verhief zich boerderij Prinsenhof. daar 
woonde ene boer Brunt. Brunt ging eens bij het krieken van de dag melken 
in de heterense uiterwaarden. tot zijn verbazing ontwaarde hij opeens een 
brug over de rivier. ook zag en hoorde hij daar verkeer overheen razen. een 
halve eeuw later zou blijken dat Brunt in de toekomst had gekeken. 
 

landsChap
relatie dijkbreuk, overslag, tabakscultuur plastisch 

KwAlIteIten 
de rietkolk moet een relict van een wiel vormen. het oude kolkje wordt 
nog omgeven door een intacte kweldam met sluis. Via die sluis kan het 
kwelwater vanuit de kwelkom afvloeien naar een kwelafvoersloot. de kwel 
zorgt ervoor dat de plas mee schommelt met de standen van de neder-rijn. 
In de winter, als de knotwilgen zich dromerig spiegelen in het kwelwater, 
krijgt het watertje een feeërieke aanblik. Fraai is ook de leesbaarheid van het 
landschap rond de rietkolk. eens toch baande het rijnwater zich een weg 
landwaarts, strooide daarbij zand uit over de omtrek en ruïneerde daarmee 
weelderig boerenland. licht om te bewerken en vruchtbaar gemaakt met 
schapenmest, werd die overslaggrond later – in de zeventiende eeuw 
– ideaal voor de tabakscultuur. Voormalige tabakshofsteden/schuren, 
oprijzend aan de zuidkant van de plas, herinneren nog aan die voorspoed, 
daarmee ook aan het menselijk herstel nadat de waterwolf weer eens had 
getriomfeerd. 
 
MAnco’s; geVAren
de rietkolk en bijbehorende landschapselementen dreigen door 
verwildering en verlanding onherkenbaar te worden en zouden tenslotte 
zelfs kunnen verdwijnen. de relatie tussen binnenwiel, kweldam en dijk is 
intussen al mistig geworden. 

lAndschAPPelIJKe AAnBeVelIngen 
wenselijk is een algehele opschoning van de plas, gelegen in de oostelijke 
helft van de kwelkom. 
daarnaast kan het plasgedeelte van de rietkolk nog wat worden 
vergroot. Met name door de langgerekte oostelijke strook van de kwelkom 
– gelegen beneden een dijkafrit – dras plas te zetten en dit nieuwe moeras 
te laten samenvloeien met het kolkgedeelte. 
Afgegraven aarde gebruiken voor herstel van de kweldam in de 
zuidoostelijk hoek.
Bij de plasuitbreiding bestaande oude knotwilgen handhaven; bij afsterven 
of omwaaien deze bomen niet meer vervangen door nieuwe aanplant. 
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Aanbevolen wordt ook herstel van de rabatcultuur in de westelijke helft van 
de kwelkom; aarden ruggen herprofileren met specie gewonnen bij het 
uitgraven van de tussenliggende greppels. 
de rabatten beplanten met knotwilgen; bestaande oude knotwilgen 
integreren in de aangebrachte beplanting. 
Voorts de kweldam aan de west-, zuid- en zuidoostkant opschonen, zodat 
die beter uitkomt in het landschap. 
de kweldam aan de zuid- en zuidoostkant accentueren door aanplant van 
knotwilgen; oude bomen in deze beplanting opnemen. 
Bij het opschonen ook aandacht schenken aan de kwelafvoersloot ten 
westen van de kwelkom. deze sloot kan ter hoogte van de kwelkom nog 
worden begeleid met een rij knotwilgen.
Verder overgaan tot schoonmaak van het leeuwendeel van het onland 
ten zuiden van  de rietkolk, ’s zomers overwoekerd door brandnetels, 
berenklauw en andere ruigte.
het geschoonde onland deels herscheppen in schraal grasland, bij 
voorkeur begraasd door schapen. daarmee kan pas goed de boeiende 
relatie worden veraanschouwelijkt tussen rivier, dijk, Veluwezoom, 
dijkbreuk, kolk, overslag, schapenteelt, tabakscultuur en hofstede/
boerenschuur. 
Aan de westkant van die schapenweide een bestaand bosschage 
noordwaarts uitbreiden door wilgenaanplant. het uitgedijde bosje zal vanaf 
de kolk het gezicht op de nabije brug wat maskeren. 
langs de zuidrand van de schapenweide wat solitaire bomen handhaven. 
wel toezien op aanwezigheid van een doorkijk vanaf de dijkzijde en 
het pleisterplaatsje richting de voormalige tabaksschuur en -hofstede 
bezuiden de kwelkom.
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recreAtIeVe AAnBeVelIngen 
Aanbrenging van een pleisterplaats rond de kweldam in de zuidoosthoek 
van de kwelkom. 
Aanleg van een wandelpad op de kweldam. 
op een informatiebord kunnen de achtergronden van de rietkolk en zijn 
rustieke omgeving worden belicht.   

eCologie
vlieger, levend op grote voet, zinnebeeld herstel 

ecologIsche oPMerKIngen BIJ de lAndschAPPelIJKe 
Voorstellen   

KolK
herstel van rabatgreppels en uitbreiding van het kolkgedeelte zullen het 
leefklimaat van amfibieën en reptielen begunstigen. lichtpunt is ook dat er 
door het scheppen van meer lucht in het groen meer zonlicht gaat vallen 
op de plasoevers. de doorgeschoten oude knotwilgen wel opknappen 
doordat die een magneet vormen voor vogels als steenuil, matkopmees, 
ringmus en gekraagde roodstaart en vlinders als avondpauwoog, gerande 
spanner en wilgehoutvlinder. 
Verheven tot zinnebeeld van de ambities ten aanzien van de rietkolk 
en zijn omgeving is de watervleermuis. deze is in het kikkerlandje geen 
zeldzame verschijning. Veelal duikt de watervleermuis op waar een aantal 
oude bomen staat en waar wateren een beschutte ligging hebben. het 
diertje bezit een lichte, grijswitte buikvacht en een donkerbruine rugzijde. 
Zijn voeten springen door hun lijvigheid het meest in het oog. tegen de 
avondschemering zwermen de watervleermuizen uit. daarbij jagen ze 
op insecten die zich op of net boven het wateroppervlak bevinden. op 
de menukaart staan onder andere schietmotten, dansmuggen, haften, 
kleine vlinders en kevers. Met de jacht beschrijven de watervleermuizen 
op zo’n tien centimeter boven het water grote cirkels. onderwijl harken ze 
herhaaldelijk met hun achterpoten de prooi van het water. Vanwege deze 
jachttechniek heeft de watervleermuis een broertje dood aan drijvende 
of boven het water uitstekende planten. Zijn winterslaap houdt die vooral 
in ondergrondse ruimten – zoals groeven, kelders en bunkers – en 
waarschijnlijk ook in holle bomen. 
’s Zomers hebben de watervleermuizen zich verdeeld in groepen 
vrouwtjes – kraamkolonies - en groepen mannetjes en solitaire 
dieren. Kraamkolonies worden vooral aangetroffen in holten van oude 
loofbomen. de elders vertoevende mannetjes houden zich doorgaans op 
in boomholten en muurspleten, soms ook in vogel- of vleermuiskasten. 
Kraamkolonies tellen meestal 20 tot 50 vrouwtjes, die ieder één jong 
krijgen. dit gebeurt tussen half en eind juni. rond de kraamkolonies 
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klinken dan ook overdag zachte, zeer hoge knisperende piepgeluiden, 
vooral op warme dagen. tussen verblijfplaats en jachtgebied leggen 
watervleermuizen afstanden van vaak enkele kilometers af. deze 
vliegroutes zijn sterk gebonden aan lijnvormige elementen, zoals 
bomenrijen, houtwallen en waterwegen. de watervleermuis mijdt hierbij 
sterk plaatsen met veel verlichting. herstelde rietkolk met meer open 
water, beschutte ligging van de kolk, nabije aanwezigheid van oude 
wilgen en van bosschages alsook nabijheid van rustieke bebouwing en 
vlakke uiterwaarden lijken tezamen een behaaglijk leefmilieu te kunnen 
verschaffen aan de watervleermuis.  

 
KolKoMgeVIng

gewenst is ontwikkeling van bloemrijk grasland rond de rietkolk en langs 
het dijktalud. dit alles om vlinders en andere insecten te lokken. 
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