Wiel bij de Kattenlinde in Driel
Kringen van donkergroen, weelderig gras, omzoomd met paddenstoelen,
wezen overdag de plek aan waar de notoire dames hadden gedanst.
De heksen vergaderden bij de linde ook in hoedanigheid van katten. Dat
ontdekte een reizend boertje, dat zich onder de linde te ruste had begeven.
In het holst van de nacht werd hij wakker. Hij zag dat het in de boom
wemelde van de katten. Deze maakten een wonderlijke muziek. Ook zag
hij katten die met elkaar klessebesten en koeken aan het bakken waren!
In de overlevering wordt ook gewaagd van samenkomsten van elfen bij de
Kattenlinde.

Landschap
werken aan terugkeer sprookjesachtige sfeer

Cultuurhistorie
wieloevers toneel van dansende heksen

Achtergronden
Tot eind vorige eeuw blonk hier een wiel, gevormd na een dijkbreuk in 1571.
Kwel moet de dijk fataal zijn geworden. Want in de ondergrond bevindt
zich een zandige, doorlatende rivierbedding. Het Rijnwater dat via deze
stroombedding landwaarts sijpelde, moet zand hebben meegevoerd uit de
ondergrond van de dijk. Deze moet daardoor ondermijnd zijn geraakt. Door
dijkbreuken in Driel en elders in de Betuwe ontstond een ongelooflijk grote
overstroming. Tot in de Alblasserwaard toe kwam het land blank te staan.
Rond de Drielse dijkbreuk vormde zich een wiel in de gedaante van een
hamer. De ‘kop’ bestond uit een ovale plas, die aan de zuidoostkant sterk
uitstulpte. Na de doorbraak woelde het water in de fossiele stroombedding
zand los en strooide dat uit over de wijde omtrek. Een naam als de
Grote Zandkamp herinnert nog aan die noodlottige overslag. Na de ramp
verrees de nieuwe dijk aan de rivierzijde van de kolk. Deze werd daardoor
binnengedijkt. Mettertijd werd binnenom het wiel een dam gelegd om de
kwel in te tomen.
Op de nieuwe dijk moet prompt een Lindeboom zijn gepoot. Deze werd
geplant op een aarden bult of pol, en wel aan de buitenzijde van het
dijklichaam. De boom markeerde de grens tussen het dorp Driel en de
heerlijkheid Doorwerth. Hij vormde daarbij een baken voor reizigers die
via het Doorwerthse voetveer richting Driel trokken. In 1849 geraakte de
lindeboom binnendijks als gevolg van een dijkverlegging.
De lindeboom was bekend als de Kattenlinde of Heksenlinde. De
overlevering wil dat hier met volle maan heksen samenkwamen.
Onvermoeibaar dansten ze in een kring. Dat duurde tot het ochtendgloren.
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Kwaliteiten
Met de dijkverbetering van rond 1991 werd het binnenwiel gedempt. Daarbij,
en mogelijk ook met de overstromingsdreiging in 1995, is veel puin gestort.
Een kweldam markeert nog de oostelijke en zuidoostelijke contouren van
het voormalige wiel. De kwelkom is grotendeels nog open en groen. De
ruimte laat om die reden nog wielherstel toe. Verder ligt aan de dijkvoet
nog de lijvige pol; de oude Kattenlinde is echter verdwenen. Een storm was
de doodsteek voor de legendarische boom. Op de pol is een nieuwe boom
geplant. Maar deze verdient de naam Heksenlinde pas als de toverachtige
sfeer van weleer zal terugkeren.
Manco’s; gevaren
Handicap bij het wielherstel zijn de grote partijen puin in de bodem. Voorts
mogen herstelmaatregelen per se niet ten koste van de dijkstabiliteit gaan.
Landschappelijke aanbevelingen
• In het belang van de dijkstabiliteit is gekozen voor een beperkt, maar wel
sprekend wielherstel. Langs de dijk keert het wiel terug als rabatcultuur.
• Verwezenlijkt worden daarbij verschillende stadia in landschappelijke
overgang en vegetatieontwikkeling – daarmee zones die tezamen grotere
biodiversiteit bieden –, van weide naar open rabatcultuur en van open
rabatcultuur naar met struweel bezette rabatruggen.
• Aan de zuidkant van de dijkafrit gaat de aanleg van rabatcultuur over
in een waterrijk wielrelict, bestaande uit een dras-plaszone en uit een
kolkzone met maximale diepte van anderhalve meter.
• Aanbevolen worden ook een coulissebeplanting in de vorm van struweel
aan de zuidwestkant – om de plaatselijke bebouwing te maskeren – en
aanplant van een elzenhaag aan de zuidzijde, als voorzetting van de haag
beoosten de kwelkom.
• Verder overgaan tot aanbrenging om de lindepol van een halve krans van
knotwilgen, symboliserend de dansende heksen.
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Ecologie
metamorfose zonder toverstokje

Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen

• Ook moeten kansen op het vlak van waterbeheer worden aangegrepen
om de landschappelijke en ecologische kwaliteiten te verbeteren. Dat
geldt speciaal voor de zomers, als door warmte en langdurig laagwater de
verlanding versnelt en de amfibieën dreigen te creperen.
• Wel erop toezien dat hemelwater dat vanuit de omgeving naar het
herstelde wiel vloeit voldoende schoon is. Eventueel kan dat water nog
aanvullend worden gezuiverd. Dit kan door het toegevoerde water eerst in
een wieldeel met rietpartijen te leiden.
Recreatieve aanbevelingen
• Aanleg is gewenst van een struinpad vanaf het begin van de oostelijke
dijkafrit over de dijkberm naar de pol met de jonge linde.
• Ook treden van grasbeton aanbrengen in het dijktalud bij die oostelijke
afrit.
• Herplaatsing bij de lindepol van een informatiebord waarop de
achtergronden van wiel en Kattenlinde zijn belicht.
• Voor de natuurbeleving kan het boeiend zijn een vlonderpad aan te leggen
door de open rabatcultuur.
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Kolk
• Ietwat vernat, vormen de meest ondiepe delen van het herstelde wiel – de
greppels tussen de rabatten – een gunstig milieu voor moerasplanten.
Gedacht wordt hierbij aan lisdodde, egelskop – een sterke oeverplant
– en de Koningin van de Slootkant: gele lis. Gele lis en andere oeverflora
zullen insecten als bijen, hommels en libellen aantrekken. Hierbij zullen
weer zangvogels garen spinnen, die worden gelokt door het struweel op
de aangelegen rabatten. Wellicht dat ook het goudhaantje hier opduikt.
Liefhebber van bosrijke oorden met een voorkeur voor naaldbos, leeft dit
vliegende dwergje volop langs de Veluwezoom. Maar het vertoont zich ook
aan de overkant van de rivier, in de Betuwe, zo blijkt uit een waarneming
op de hagenrijke Holthuizerdijk bij Huissen in het najaar van 2005.
• Verder kan de drassige rabatcultuur een beloofd land worden voor
amfibieën en reptielen.
• Cruciaal voor die fauna is dat de rabatgreppels vochtig blijven. Wel mogen
ze af en toe droogvallen.
• Het kolkgedeelte bezuiden de dijkafrit kan een gunstig leefklimaat vormen
voor vissen als de blankvoorn, het vetje of de stekelbaars. Wel moet de
kolkbodem zich zeker een meter beneden de laagste grondwaterstand
bevinden.
• Ecologisch symbool voor het wielherstel is de kleine watersalamander.
In dras plas gezette wieldelen kan hij heel wel aan zijn trekken komen.
De kleine watersalamander brengt het grootste deel van zijn leven op
het land door. Vaak verscholen onder een tegel of een bloempot, tussen
bielzen of onder rottend hout. Hij vertoeft graag op vochtige, donkere
plaatsen en onder zware voorwerpen. Hij leeft daar van bijna alles wat
voorbij kruipt, vooral kleine insecten en slakken. In de prille lente kruipt
de watersalamander naar sloten en poelen. Hij verandert dan van een
landbewoner met plat lichaam en korte, stevige pootjes in een slanke
waterbewoner met gladde huid en dunnere pootjes met langere tenen
en een staart. Het mannetje krijgt een hoge rugkam en opvallende
kleuren. Bij de voortplanting probeert hij een dame te ‘versieren’ door
met zijn staart in haar richting te wapperen. Daarbij scheidt het mannetje
een geurstof af. Als de dame hierop afkomt, zet het mannetje een
zaadpakketje op de bodem af. Het vrouwtje schuift dit pakketje daarna met
haar achterpoten in haar cloaca. Dit pakketje wordt met het leggen van de
eitjes gebruikt voor de bevruchting. Het vrouwtje zoekt nu blaadjes van
waterplanten. Het vouwt daarop elk eitje in een blaadje. De larven van de
kleine watersalamander blijven vijf maanden tot zelfs een jaar in het water.
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Als ze aan land gaan, verliezen ze de uitwendige kieuwen en veranderen
ze in een landbewoner. Ze blijven dan twee tot drie jaar uit het water,
waarop de cyclus zich herhaalt.
De kleine watersalamander freakt op ondiep, stilstaand en warm water. Hij
blijkt gevoelig te zijn voor verontreiniging door insecticiden of industrieel
afval. Hij vraagt daarmee om terughoudende agrarische activiteit in de
omtrek.
Zijn voorkomen rond het wiel bij de Kattenlinde staat borg voor
aanwezigheid van voldoende water en ook van schoon water in de
greppels tussen de rabatten.
In de omgeving kan, goed gecamoufleerd, wat puin – vrijkomend bij
het wielherstel – worden achtergelaten om de salamanders extra
schuilplekken voor het verblijf buiten het water te bezorgen.
Aanbevolen wordt de voor herstel in aanmerking komende kolkdelen te
voorzien van een kleibodem om algehele verdroging in de zomer tegen te
gaan.

Kolkomgeving
• Kolkomgeving en dijktalud herscheppen in bloemrijk grasland, dat meer
insecten aantrekt, goed voor de zangvogels in het rabattenstruweel.
• Het welslagen van de natuurontwikkeling rond het herstelde wiel is mede
afhankelijk van het verkeersluw maken van de nabije dijk.
• Bovendien zal het uitblijven van luidruchtig snelverkeer bijdragen tot
herstel van de sprookjesachtige sfeer rond het wiellandschap. Wie weet
keren daardoor de heksen en elfen weer terug in de nachten met volle
maan.
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