Kolk De Nieuwstad in Driel

Cultuurhistorie
kantje boord in het watersnoodjaar 1926

Achtergronden
Waarschijnlijk is de kolk gevormd na een dijkbreuk in de zestiende eeuw,
mogelijk in 1511. De doorbraak moet zijn bevorderd door kwel. Het wiel
steekt namelijk in een zandige stroomrug, een bundeling van twee verlande
rivierbeddingen. De stroomrug zal veel kwelwater hebben doorgelaten, dat
zand meevoerde uit de ondergrond van de Drielse dijk. De dijk zal daardoor
zijn ondermijnd en tenslotte zijn bezweken. Ongelukkige omstandigheid
was ook een vernauwing in de rivierbedding door de aanwezigheid,
aan de overzijde van de rivier, van de machtige Veluwse stuwwal. Het
hooggewassen Rijnwater kon zich daardoor maar naar één zijde ontlasten,
namelijk over en door de Drielse dijk heen naar de Betuwe.
Het landwaarts stromende water woelde massa’s zand los rond de
doorbraak en stortte die met de kracht van een zandzuiger uit over het
omliggende boerenland. Dit veranderde plotseling in een onvruchtbare
woestijn. Door deze noodlottige overslag ontstond het “Sandtwelcken met
den hul”, een zandduintje dat aan de zuidkant van de kolk lag. Na de ramp
werd het wiel binnengedijkt. De nieuwe dijk werd met een sierlijke boog
om de plas heen gelegd. Aan dit dijkherstel lijkt de omgeving haar naam
te danken. Die naam luidt “Nieuwstad”, in het Middelnederlands synoniem
met “nieuwe plaats” of “nieulant”: pas ingedijkt ontgonnen of bebouwd land.
Deze uitleg spoort met de omstandigheid dat met het Drielse dijkherstel
uiterwaardgronden en water zijn binnengedijkt.
In januari 1926 stond de dijk bij het wiel even op springen. Het Rijnwater
stond angstwekkend hoog. Door de kwel was het wiel uitgedijd tot een plas
van drie hectaren, die elf meter diep was. Plots schoven grote brokken van
de dijkberm de kolk in. ’s Anderdaags schoot zelfs een lijvig stuk dijk de
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kolkdiepte in. Dit veroorzaakte in het wiel een vloedgolf die de omwonenden
de stuipen op het lijf joeg. Op de radio klonken jobstijdingen. Paniek
verspreidde zich ’s nachts in de streek. Boeren dreven hun vee al naar
de dijk. Intussen reden honderden boerenkarren en zowaar al een paar
vrachtwagens zand en grind naar Driel. Prompt werd de grond in zakken
geschept. Liefst 12.000 gevulde zakken werden in de kolk gedumpt ter
versterking van de binnenzijde van de wankele dijk. Ternauwernood was
een herhaling van de ramp van vier eeuwen eerder afgewend.
Het wiel staat bekend als een viseldorado. Er worden karpers van liefst 40
pond gevangen. Nota bene moet een reuzensnoek huizen in de kolk. De
jager zwemt onverstoorbaar door het dikste vistuig heen. Het verhaal wil dat
de bek van de rover zo groot is dat er een klomp in kan worden gestoken.
Jonge eenden leiden op het wiel dan ook een kortstondig leven. Zelfs greep
de reuzensnoek al eens de vingers van iemand die zijn handen waste in het
kolkwater. Sommigen durven sindsdien niet meer te zwemmen in de plas.
En zo heeft dan ook Kolk De Nieuwstad een monster dat waakt over de rust.

Landschap
luctor et emergo heel voorstelbaar

Kwaliteiten
De kolk behoort tot de meest sfeervolle en gave binnenwielen van de
Betuwe. De sierlijke dijkbocht, het ronde kolkgezicht, geaccentueerd door
knotwilgen en rietkragen, en het schilderachtige hofsteetje Waterhoefke
vormen een zeldzaam fraai ensemble, een landschap dat boekdelen spreekt
over het leven met het water door de eeuwen heen. Ooit brak hier de dijk
door, ontstond hier een grondeloos diepe plas, overstroomde de omgeving
en raakte het boerenland overdekt met een dikke deken van zand. Maar de
dijkbocht verraadt dat het dijkgat werd hersteld. Terwijl het hofsteetje het
zinnebeeld vormt van het herstel na de ramp; stilaan werd het geruïneerde
land weer bebouwd. Veelzeggend in de winter is het gezicht vanaf de dijk
bij het wiel op markante objecten van het dorp, waaronder de eeuwenoude
boerderij het Ooievaarsnest en de twee plaatselijke kerken. Noordwaarts rijst
de stuwwal bij Heveadorp op, ooit machtiger gebleken dan de Drielse dijk.
Manco’s; gevaren
Er dreigt gebrek aan eenstemmigheid in beheer tussen de omwonenden
van het wiel. De ene kan besluiten de oevers kunstmatig in te richten
door aanleg van beschoeiingen, betontrapjes en een strak gazon. Terwijl
de andere kan kiezen voor aanleg van natuuroevers en aanplant van
knotwilgen. Door die verschillen in beheer zou de plas een versnipperde
indruk gaan maken en minder uit de verf komen als wiel. Verder doet het
drukke verkeer op de dijk ernstig afbreuk aan de beleving van schoonheid
en sfeer van de kolk.
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toch een volledige openheid te scheppen tussen wiel en dijkbocht.
• De kwelafvoersloot bij de zuidelijke oever liep voorheen verder zuidwaarts.
Tegenwoordig vloeit het overtollige kolkwater via een rietsloot aan de
zuidoostkant van de plas af. Wegens plannen voor nieuwbouw in deze
omgeving zou deze sloot moeten worden uitgebouwd tot een watergang
met brede natuuroevers. Zo ontstaat een aantrekkelijke, waterrijke groene
buffer tussen nieuwbouw en binnenwiel.
Recreatieve aanbevelingen
• Wenselijk is het aanbrengen van een pleisterplaatsje op het dijklichaam,
tegenover de noordelijke kolkoever.
• Op een informatiepaneel kan worden verhaald over de achtergronden van
de plas en de bijna-ramp van 1926.
• Voor het beleven van de sfeer van het wiel is het een must dat de nabije
dijk verkeersluw wordt gemaakt.

Ecologie
Driels volprezen monster van Loch Nes

Landschappelijke aanbevelingen
• Het wiel moet plaatselijk nog acht meter diep zijn. Het lijkt echter zinvol
om de kolkbodem een keer lichtelijk op te schonen. Dat belooft de
waterkwaliteit ten goede te komen.
• Wel tevoren de risico’s van deze ingreep inschatten. Want beweerd wordt
dat na de oorlog veel munitie – kogels, granaten en mijnen – is gedumpt
in de kolk.
• De oostelijke, overwegend kaal ogende, oevers vormen een schril
contrast met de schilderachtige boorden met rietpartijen elders langs de
kolk. Reden waarom de kolk aan zijn oostkant natuurlijker moet worden
ingericht.
• Dat kan door de oever lichtelijk aan te bermen en te beplanten met riet.
• Wel ervoor zorgen dat niet onnodig veel aarde wordt gestort langs die
oever, want dan zou al te grote aardkundige schade worden toegebracht.
• Bij de herinrichting van de oostelijke oever kunnen de twee bestaande
steigers worden geruimd. In ruil hiervoor zou een nieuwe steiger
mogen worden gemaakt in de zuidoostelijke hoek van de kolk, bij een
aanmeerplek voor een roeiboot.
• De aarde, nodig voor de herinrichting van de oostelijke oever, kan worden
gewonnen bij het herstel van het verlande zuidwestelijk deel van het wiel.
• Hier kan ook een dammetje worden afgegraven.
• Dit kolkdeel kan worden hersteld als amfibiepoel.
• Verder wordt aanbevolen de knotwilgen langs de noordoever regelmatig
te snoeien, zodat ’s zomers uitgelopen kruinen niet het uitzicht vanaf de
dijk op de kolk gaan belemmeren. Bij ziekte of andere natuurlijke sterfte
de knotbomen op de noordoever niet meer vervangen. Dit om op den duur
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Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen
Kolk
• De kolk maakte in de zomer van 2005 een behoorlijk heldere indruk,
waarschijnlijk mede door de werking van de kwel in verband met voor
de zomer relatief hoge rivierstand. De bewoners van de kolk moeten
een bonte samenstelling hebben; uiteenlopend van karpers en gewone
witvis tot forel, polsdikke paling, goudvissen en schildpadden. Gespot zou
nog zijn het ijsvogeltje; het moet in de noordoosthoek van de kolk jagen.
Zelfs zou de bewoner van Waterhoefke op zijn erf een ringslang hebben
waargenomen.
• Herstel van het wieldeel in de zuidwesthoek moet worden gepaard aan het
scheppen van een paradijsje voor kikkers en salamanders.
• Misschien wordt dit moerassige oord daardoor ook extra geschikt als
domicilie voor de ringslang.
• Het herstelde kolkdeel wel voorzien van een drempel om te voorkomen
dat daarin vanuit de eigenlijke kolk vissen kunnen doordringen en de
amfibieën naar het leven kunnen staan.
• De snoek is bestempeld als ecologische topper. In één geval zelfs
monsterachtig groot aanwezig in de kolk en aangewezen voor de jacht
op zijn ogen, vormt hij het ultieme symbool voor de ambities voor het
binnenwiel: bodemopschoning, lichte versterking van kweldynamiek en
vergroting van de waterkwaliteit in samenhang met de ontwikkeling van
een rijkere oevervegetatie.
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• Onder deze omstandigheden kan het binnenwiel een aantrekkelijk
leefmilieu vormen voor de snoek. Deze zal er altijd zijn gading kunnen
vinden. Zo kunnen de allerjongste snoeken, de larven, zich tegoed doen
aan planktonkreeftjes en, als ze groter worden, ook aan insectenlarven.
Als ze drie tot vier centimeter lang zijn, eten de jonge rovers al visjes en
gedragen ze zich als kannibalen. Naarmate ze groter worden, komt er
meer voor op de menukaart, ook kleine gewervelde dieren. In de wijde
rietkragen van de kolk kunnen de jonge snoeken zich schuilhouden en
zich in hinderlaag leggen.
• Rijk aan vis en omzoomd door weelderig riet, wordt de kolk ook extra
interessant als woongebied voor meerkoeten, reigers en eenden, met
name zaagbekken, die jacht maken op vis.
Kolkomgeving
• Ontwikkeling van bloemrijk grasland langs het dijktalud om vlinders aan te
trekken.
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