Westerveldse Kolk in Elden
In de achttiende eeuw werd de kolk ingelijfd bij een landgoed, gesticht
door het Arnhemse regentengeslacht Tulleken. Hun chique woning, Huis
Westerveld, torende bij de oostelijke kolkoever. Later bewoonde de familie
Van Voorst het landgoed. Een van hun gasten was prins Hendrik, de
eega van koningin Wilhelmina. Huis Westerveld werd verwoest met een
geallieerde luchtaanval in het najaar van 1944. In de oorlogsjaren was in
het wiel nog een maximale diepte van elf meter gepeild. De plas fungeerde
destijds als karpervijver. In 1942 had het kolkwater nog een kwaliteit die
vergelijkbaar was met die van Veluws spreng- of beekwater. Het Eldense
binnenwiel werd toen nog gevoed met kwelwater dat via doorlatende
pleistocene grondlagen toevloeide vanaf de overkant van de Neder-Rijn.
Metingen in de jaren zeventig toonden aan dat de invloed van deze kostbare
kwel was verminderd, blijkbaar de eerste wrange vrucht van de verdroging
van de Veluwe.

Landschap
puntgaaf voorbeeld van een binnenwiel

Cultuurhistorie
“swaere stormwinden en nooijt gehoorde hooge waeteren”

Achtergronden
De kolk vormt een reusachtig, blinkend litteken van een dijkbreuk die
plaatshad kort voor de kerst van 1740. De Eldense dijk had blootgestaan
aan “aanhoudende swaere stormwinden en nooijt gehoorde hooge
waeteren”. De doorbraak geschiedde bij open rivier; ijsverstoppingen waren
ditmaal dus niet de boosdoener. Mede door een dijkbreuk bij Bemmel
raakten de Betuwe, de Tielerwaard en de landen van Buren en Culemborg
overstroomd. Door het bezwijken van de Lingedijk bij Leerdam, Oosterwijk
en Kedichem liepen ook de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard onder.
De overstroming in de winter van 1740-’41 behoort tot de ergste
natuurrampen die het rivierengebied hebben getroffen. In Elden was
intussen een langgerekt, diep wiel gevormd. Het Rijnwater had vanuit de
kolk massa’s zand meegevoerd en die uitgestrooid over de omgeving. Na de
ramp – in 1741 - werd aan de rivierzijde van de kolk halvemaansgewijs een
nood- of ringdijk gelegd. Die ringdijk werd later omgetoverd tot bandijk. Aan
de landzijde van de kolk verrees een dam om de kwel binnen de perken te
houden.
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Kwaliteiten
De Westerveldse Kolk behoort beslist tot de fraaiste wielen van Nederland.
Uitzonderlijk veel landschapselementen vertellen over de achtergronden
van de plas. Zo ligt vlakbij de kolk een vingerling – een dijkbocht –, verrezen
op een provisorische dijk of ringdijk. De plas zelf wordt beschaduwd door
een bosschage, ontstaan op het zand dat het rivierwater had losgewoeld
in de kolkdiepten en had uitgezaaid over de omtrek. Verder is de kweldam
van de kolk voor een groot deel intact. Al met al vormt de plas een puntgaaf
voorbeeld van een binnenwiel, dat door zijn weidsheid en zijn toverachtige
aanblik een magnetische kracht uitoefent. Een aantrekkingskracht, die
zich al openbaarde in de pruikentijd en die ervoor zorgde dat de kolk een
glinsterende parel werd van een schaduwrijk lustoord. Bos en andere
relicten van dat landgoed vormen samen met het wiel een uniek ensemble.
Manco’s; gevaren
De relatie tussen wiel en halvemaansgewijs opgetrokken dijk is amper
herkenbaar door aanwezigheid van hoog geboomte bij de noordoostelijke
kolkoevers. Voorts is de kweldam slechts hier en daar te onderscheiden.
Door de vervaging van zijn relatie met de dijk en de kweldam krijgt de
Westerveldse Kolk de allures van een parkvijver.
Landschappelijke aanbevelingen
• Begin juli 2005 leek de Westerveldse Kolk het meest heldere wiel van
Arnhem. Bijna overal langs de oevers kon de bodem worden gezien.
Schaduw van het omringende bos en partijen gele plomp – aan de
zuidwestkant – verhoogden de schoonheid van het wiel. Toch moet door
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de eeuwen heen nogal wat afval – met name afkomstig van het geboomte
– in de plas zijn beland. Op de bodem moet een dikke laag organisch
vervuilde, onwelriekende blubber liggen, die ’s zomers een aanslag
kan doen op de zuurstofhuishouding. Aanbevolen wordt de wielbodem
flink op te schonen. Ongetwijfeld kunnen daardoor ook wellen worden
opengehaald en weer actief worden met hoge Rijnstand. Met deze
schoonmaak en ook bij inrichting van natuurlijke oevers voorkomen dat
aardkundige kwaliteiten, zoals het oorspronkelijk reliëf van de kolkbodem,
worden aangetast.
• Speciale aandacht verdient ook de kweldam bij de zuidoost-, zuid- en
westoever. De dam moet meer herkenbaar worden, zodat de plas nog
meer wordt ervaren als een doorbraakkolk. De kweldam gaat weer volop
spreken in de kolkomgeving als die zal worden opgeschoond en, waar
nodig, opnieuw zal worden geprofileerd. Voor het kweldamherstel kan
misschien specie, opgebaggerd in de kolk, worden gebruikt.
• Daarnaast bij de zuidwestelijke oever de relatie tussen kweldam en wiel
hechter maken. Eerste stap kan daarbij zijn het verruilen van het huidige
opgaande groen tussen dam en wiel voor twee elzenbosjes, min of meer
analoog aan de toestand van 1832. Tussen beide bosjes een open ruimte
scheppen, zodat een wijde doorkijk ontstaat vanaf de kweldam richting de
kolk. In diezelfde open ruimte het terrein blank zetten of vernatten.
• Ook overgaan tot aanpassing van het padenstelsel aan het
kweldambeloop. Hierbij zuidwestelijk van de kolk een padgedeelte
verleggen naar een hersteld kweldamgedeelte; het verlaten padgedeelte
teruggeven aan moeder Natuur.
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• Overigens kan in de zuidoosthoek van de kwelkom een weitje met
mispelboompjes worden gehandhaafd; hier een ecologisch maaibeheer
toepassen.
• Langs de noordwestelijke oevers, in 1832 begrensd door weiland, kan wat
meer lucht worden geschapen. Daarbij kleine open plekken met kruidenrijk
grasland creëren voor meer natuurlijke variatie langs de kolk.
• Noodzakelijk is ook een regelmatig maaien van de ruigte die ’s zomers
op grote delen van de oevers het uitzicht vanaf de paden op de plas
belemmert.
• Voorts op de noordoostelijke oever overgaan tot kap van bomen en ander
opgaand groen, waaronder Italiaanse populieren, om de relatie tussen
het weidse binnenwiel en de markante dijkbocht te versterken. Hierbij de
plaatselijk aanwezige haagbeuk en zoete kers sparen.
• Overal het puinafval langs de oevers verwijderen.
• Omgeven door bos en wegen, heeft de dijk bij Westerveld geen
relatie meer met de nabije Neder-Rijn. Bijgevolg valt hij minder op als
waterkering. Daarom moet aan de oude dijk een nog scherper omlijnde
plaats worden gegeven in het landschap. Dit kan worden verhapstukt door,
waar althans gepast, hoogopgaand groen weg te halen langs de dijktaluds
en de dijkteen.
• Verder het open landelijke karakter van de omgeving van de dijk tussen
Westerveld en de omtrek van de oude kerk van Elden waarborgen.
Recreatieve aanbevelingen
• De wandelroute leidt over het huidige padenstelsel rond de plas. Er staan
al bankjes op sfeervolle plekjes, met name bij de zuidwestelijke en de
noordoostelijke oever.

Ecologie
goeie actie met die bril…

Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen
Kolk
• Rond het pittoreske, uitgestrekte wiel heerst een weldadige rust.
Opvallend was in de zomer van 2005 de helderheid van het water.
Rondom wordt de plas beschaduwd door bos, vooral bestaand uit
inheemse soorten als zomereik, zwarte els en es. Water en bos zijn
aantrekkelijk voor allerlei vogels en voor vleermuizen. Minder gunstig
is dat in de kolk veel takken en bladafval liggen. Ander minpunt is het
sobere karakter van de vegetatie. Opvallend is bijvoorbeeld de armoe aan
struweel en moeras- en oeverplanten.
• Schoonmaak van kolk en bodem, zodat ook de kwel actiever wordt, zal de

30-11-2006 10:56:21

Westerveldse Kolk in Elden

•

•

•

waterkwaliteit en de biologische reserve van de plas bevorderen.
• Gunstig voor het wiel, vooral in het warme seizoen, kan ook zijn de
mogelijkheid om gezuiverd hemelwater uit de omgeving te ontvangen,
ook een recept tegen snelle verlanding. De kolk zou dan een
waterbergende functie moeten krijgen in het stedelijk waterbeheer.
Wellicht dat retentiewater kan toestromen via een watergang van landgoed
Westerveld, liggend aan de zuidwestkant van de kolk. Tevoren wel eerst
uitpluizen of door toevoer van vreemd water geen waardevolle ecologische
kwaliteiten van het binnenwiel worden aangetast.
• Verder kan voldoende aanwezigheid van waterplanten als waterpest,
hoornblad of fonteinkruid nog bijdragen tot het helder en gezond houden
van de kolk. Ontwikkeling van deze flora koppelen aan ingrepen voor een
veelkleuriger oever- en watervegetatie op kansrijke plaatsen langs het
wiel.
• Een van die kansrijke plaatsen is de noordoosthoek van de kolk. Hier
over een afstand van zeker 50 meter geboomte en struikgewas opruimen.
Daardoor zal de noordoostelijke oever zoveel zonlicht ontvangen dat
hierlangs een kraag van riet, gele lis, lisdodde, waterlelie en gele plomp
kan worden gevormd. Groen, dat vissen, insecten en vogels zal lokken.
• Belangrijk is wel waarborging van rust langs dit oeverdeel. Dat kan worden
bewerkt door wandelpad en bankje in deze zonnige hoek wat hoger
tegen de dijk aan te plaatsen. Hierbij voorkomen dat de monumentale dijk
onnodig wordt beschadigd.
• Het hier en daar creëren van open grasland langs het wiel zal op en
langs de waterkant nieuwe flora doen ontstaan. Bij gelegenheid van
de grote opschoning van de kolk kunnen nog een paar bosjes langs de
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oostelijke oever worden omgevormd tot schaduwrijke eilandjes. En wel
door om die bosjes een ‘gracht’ te leggen, daarbij plaatselijk aanwezige
plasdelen benuttend, en die ‘gracht’ te verbinden met de kolk. Rondom
ongenaakbaar gemaakt door water, vormen deze boseilandjes ideale
woonplekken voor schuwe bosvogels als zwartkop, tuinfluiter, spotvogel
en nachtegaal. Deze minibosjes tevens zodanig uitdunnen dat er meer
licht valt op de omliggende ‘gracht’, zodat hier moerasplanten kunnen
ontkiemen.
Rond het overige kolkdeel op meerdere plaatsen het geboomte uitdunnen.
Struweelsoorten als meidoorn, Gelderse roos en kardinaalsmuts kunnen
zich daar dan beter ontplooien.
Aandacht vraagt nog de welig langs de oevers tierende sneeuwbes, een
lage sierheester die ooit in het parkbos zal zijn geplant. Afbreuk doend
aan de natuurlijke sfeer van een wiel, moeten verwildering en verdere
groei van dat gewas worden ingeperkt.
Kansen voor ontwikkeling van natuurlijke oeverflora openbaren zich nog
bij realisatie van een natte zone tussen de zuidwestelijke oever en de
kweldam. Dan ontstaat hier ook de mogelijkheid tot het maken van een
beschutte plek voor amfibieën. Daartoe moet in het blank gezette terrein
tussen kweldam en kolk een ondiepe, drassige, zone worden gevormd.
Wel ervoor waken dat vissen geen toegang kunnen krijgen tot de
amfibiepoel en dat hierop voldoende licht valt.
Naast die poel kan een relatief diepe, slootachtige, zone worden
gemaakt. Deze kan fungeren als blauwe schakel tussen de kolk zelf en de
watergang van landgoed Westerveld bij de zuidwestelijke oever.
Lommerrijke omgeving en helder kolkwater met plenty leven kunnen een
magneet worden voor de brilduiker. Een duikeendje, waarvan het mannetje
een donkergroene kop bezit, prijkend met een witte vlek tussen oog en
snavel: de ‘bril’. De vrouwtjes hebben een bruine kop en zijn ‘brilloos’.
“Punthoofdeend” zou een passender naam zijn, omdat beide geslachten
een punthoofd bezitten. Ander kenmerk van het duikeendje is zijn snelle
vleugelslag; de mannetjes produceren daarbij een fluitend mechanisch
geluid. Brilduikers plegen al duikende hun voedsel – zoals visjes en
schelpdieren – te verzamelen. Jong geleerd oud gedaan; immers al als
donsjongen maken ze van deze jachttechniek gebruik. Daarbij speuren de
diertjes in hun eerste weken naar insecten(larven).
In oktober-april overwintert de brilduiker in grote aantallen in ons land.
Sinds 1985 broedt de ooglijke eend ook in Nederland, met name langs de
IJssel tussen Zutphen en Zwolle. De brilduikers houden zich daar vooral
op rond wielen of vijvers in binnendijkse landgoedbossen. Ze betrekken
hier natuurlijke boomholtes en lijven ook nogal eens de holen van de
zwarte specht in. Elders broeden ze trouwens ook in de uiterwaarden,
waar ze neerstrijken in knotbomen, soms ook in hoogstamfruitbomen
en nestkasten. De brilduiker is intussen ’s winters al gespot in de
Betuwe, namelijk in de Marspolder bij Lienden, op de plas Havenland bij
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Oosterhout en in de Konijnenwaard bij Bemmel. Volwassen brilduikers
houden van diepere en/of door bos beschaduwde wateren, die arm aan
flora zijn. Maar de jonge eenden prefereren plantenrijke wateren. Cruciaal
voor het lokken van de brilduiker naar Westerveld is nog het scheppen
van openheid langs de noordoostelijke kolkoever. Zo ontstaat een
onbelemmerde aanvliegroute vanaf de Neder-Rijn.
Kolkomgeving
• Door creatie van meer openheid rond de nabije dijkbocht krijgt de zon
meer toegang tot het zuidelijk dijktalud. Zo ontstaat hier een beter klimaat
voor ontwikkeling van bloemrijk grasland dat vlinders aantrekt.
• Overigens erop toezien dat delen van de kolkoevers moeilijk toegankelijk
blijven voor mensen en honden en dat er op een afstand van een paar
honderd meter van het centrum van het wiel behoorlijk veel bos aanwezig
blijft.
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