
Wiel bij ’t Zwaantje in Elden

Cultuurhistorie
ringdijk moest winterkoren redden  

 
Achtergronden 
de kolk werd gevormd na een dijkbreuk in 1711. eerder was de 
aangrenzende Malburgse polder – tegenwoordig een stadsdeel van Arnhem 
– overstroomd geraakt. de dijkdoorbraak viel ter plaatse van een sluis: het 
punt waar de voormalige grift – de trekvaartverbinding tussen Arnhem en 
Lent – de rijndijk kruiste. Aan de westkant van de trekvaart lag een dijk 
– de griftdijk – waarover een lijnpad liep. Prompt na de eldense dijkbreuk 
vaagde het vloedwater het nabijgelegen deel van de griftdijk weg. doordat 
rijndijk en griftdijk  bezweken, werden twee wielen gevormd die met elkaar 
fuseerden. door de doorbraken in elden kwam het leeuwendeel van de 
Betuwe blank te staan.  
In de lente werd aan de landzijde van de kolk een ring- of nooddijk gelegd. 
daarmee hoopte de dijkstoel van de over-Betuwe een nieuwe overstroming 
af te wenden en het op de akkers uitgezaaide winterkoren te redden. Later 
in 1711 verrees buitenom de kolk een nieuwe dijk, de Kromme dijk. het 
wiel werd daardoor binnengedijkt. Verder werd het benedenste deel van de 
ringdijk in gebruik genomen als kweldam. terwijl het bovenste deel van die 
ringdijk ging fungeren als verbindingsweg, tegenwoordig rijksweg-West.  
 

landsChap
uniek door de gedaante van een acht

 
KWALIteIten 
de kolk bij ’t Zwaantje is een uniek wiel. hij is namelijk de resultante van 
twee kort na elkaar gevallen doorbraken: die van de rijndijk en die van de 
griftdijk. deze omstandigheid is nog af te lezen van het kolkgezicht dat 
ruwweg de gedaante van een acht heeft. de gescheurde kolk noopte tot 
aanpassing van het beloop van de nabije rijndijk – de Kromme dijk – en 
dat van de griftdijk, thans rijksweg-West. tussen wiel en Kromme dijk ligt 
nog een overblijfsel van de weggespoelde griftdijk. op deze hoogte verrees 
herberg ’t Zwaantje; het pand verhief zich op de plek van het huidige witte 
huis. Indruk maakt ook de kweldam, die eerst fungeerde als onderdeel 
van de beringing. Kolk en omgeving vertellen uitzonderlijk veel over de 
omstandigheden van het drama van 1711. rond de plas zijn ook tuintjes en 
fruitgewas te vinden. Boerenland, dat het zinnebeeld vormt van het herstel 
van het dorp na de ramp. de waterwolf boekte een overwinning, zo ook de 
mens.
  
MAnco’s; geVAren
Wiel, Kromme dijk, kweldam (ringdam), griftdijkrelict met wit huis, rijksweg-
West (de verlegde griftdijk) en bongerd vormen een samenhangend 
geheel. gevaar bestaat dat de relatie tussen die elementen vervaagt of 
verdwijnt door ondoordachte aanplant van bomen en struiken, plaatsing door 
omwonenden van “schreeuwende” tuinoutillage – zoals tuinhuisjes, zitjes 
met parasols en vlonders die ver de kolk in steken –, nieuwe woningbouw of, 
wie weet, realisatie van voorzieningen voor het nabije gelredome. 
een ander gevaar is van ecologische aard. Begin juli 2005 – niet lang na een 
hittegolf – was het kolkwater gewoon troebel. de herinnering aan de droge, 
hete zomer van 2003 werd levendig. door bovenmatige algengroei schijnt 
destijds over de plas een rode waas te hebben gelegen. eldens illustere 
watertje zuchtte merkbaar onder de extreme warmte. gevreesd wordt dat 
een nieuwe lange periode van warmte en droogte leidt tot massale vissterfte.      
 
LAndschAPPeLIjKe AAnBeVeLIngen 

In mei 2005 tooiden partijen gele plomp de boorden van het wiel. het 
kolkwater was ronduit helder. Maar in de zomer kwam een eind aan die 
sereniteit; de plas oogde eutroof.  nog in het laatste kwart van de vorige 
eeuw werd de kolk gebruikt als vuilstortplaats en riool. Mettertijd is op de 
bodem een dikke laag zwarte blubber beland. 
Aanbevolen wordt de kolkbodem eens flink op te schonen. daarbij de 
gelegenheid te baat nemen om de plas minstens op de maximale diepte te 
brengen die hier in 1980 werd gelood, namelijk zeven meter. het wiel kan 
nog wat dieper worden gemaakt als daardoor oude wellen kunnen worden 
opengehaald en geactiveerd.
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Voorts mogelijkheden benutten om de kolk een retentiefunctie te geven in 
het stedelijk waterbeheer. Berging van (gezuiverd) hemelwater is effectief 
tegen verlanding en bezorgt de plas een grotere biologische reserve.  
ook stappen doen om de relatie tussen wiel en Kromme dijk te 
versterken. en wel door het scheppen van een opening in de begroeiing 
op het dijktalud. 
Voorts het beloop van de oude beringing of nooddijk accentueren door 
aanplant van knotbomen op het binnentalud van de kweldam en op het 
noordelijk talud van de rijksweg-West. Bomen, zoals voorheen op dijken 
of dammen vaak geschiedde, op vaste onderlinge afstanden plaatsen. 
het zou mooi zijn als de moestuin op het binnentalud van de kweldam zou 
worden herschapen in grasland. dat geeft het damtalud een uniformer en 
herkenbaarder gezicht. 
het schiereilandje aan de zuidzijde kan deels worden beplant met 
struweel, zoals meidoorn. dit groen versterkt het besloten karakter van de 
plas en draagt bij tot accentuering van de relatie tussen wiel en Kromme 
dijk.  
Waarborgen moeten worden gezocht voor het voortbestaan van de 
bongerd benoorden de kolk. 
om het drama van 1711 meer aanschouwelijk voor te stellen, moeten 
ook de naburige resten van de griftdijk en trekvaart herkenbaar worden 
gemaakt. noordoostelijk van de Kromme dijk rijst nog een stuk van de 
griftdijk op. ten zuidoosten van dit schaduwrijke dijkrelict verraden laagten 
nog de ligging van het stroompje waarover de trekschuit voortgleed. om 
de griftdijk sterker te profileren het zuidoostelijk dijktalud schoonmaken. 
Verder de trekvaartrelicten beter laten uitkomen door de rimboe aan de 
voet van de griftdijk te verwijderen en de laagten uit te graven, zodat een 
watergeul ontstaat.   
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recreAtIeVe AAnBeVeLIngen 
realisatie van een wandelroute die de kolk bij ’t Zwaantje verbindt met de 
naburige relicten van de griftdijk en trekvaart en met de spiekerskolk.
Aanbrenging van een pleisterplaatsje op het schiereilandje aan de 
zuidoever. 

 

eCologie
arnhem draagt zijn uiltje niet naar athene

 
ecoLogIsche oPMerKIngen BIj de LAndschAPPeLIjKe 
VoorsteLLen

KoLK
het wiel bezit een weelderige oeverflora, waarin de vele kalmoes met 
zijn geelgroene bloemetjes de aandacht trekt. Kalmoes, populair kruid 
tegen maagstoornissen en ook gebruikt in diverse kruidenbitters, gedijt 
in voedsel- en lichtrijk water. goed ontwikkeld, maken de kolkoevers een 
uitnodigend gebaar naar het gevogelte. eenden en meerkoeten kunnen 
er een geschikte stek vinden om te nestelen. gelet op de naam van de 
herberg die zich vroeger bij de oevers verhief, dobbert hopelijk weer eens 
een zwaan op de kolk. 
Behalve het landschap spint ook het leven in de kolk garen bij een 
opschoning van de kolkbodem, herstel van wellen en retentie. 
opgeschoond, meer aan kwel blootstaand en rijk begroeid, kan de kolk 
een gezond leefklimaat vormen voor vissoorten als de kleine en grote 
modderkruiper, het vetje en de kroeskarper. Bedreigde vissoorten, die, 
voorzover niet aanwezig, hopelijk weer een thuis vinden in de eldense 
Kolk. een toegenomen vispopulatie zal visetende vogels aantrekken zoals 
reigers en zaagbekken. 
Kolk en wijde omgeving, waaronder de bosschages rond de griftrelicten, 
vormen te midden van het hectische stadsleven een rustieke, 
verkeersluwe oase, een domicilie bij uitstek voor de steenuil. deze houdt 
zich op in afwisselende, halfopen landschappen met bongerds, houtwallen 
en rijen knotbomen. de uil nestelt graag in oude fruitbomen en knotwilgen. 
’s Zomers komt er van alles tussen zijn klauwen, zoals rupsen, kevers, 
sprinkhanen, regenwormen, kikkers, hagedissen, spitsmuizen en lijsters. 
de steenuil belandde op de rode Lijst door de afname van het aantal 
broedparen. Maar het gebied van de grote rivieren behoort tot zijn laatste 
bolwerken in het rap verstedelijkende nederland. nu maar wachten op die 
windstille lenteavond dat het vragend klinkende “oe-oeg” opklinkt.  

KoLKoMgeVIng
ontwikkeling van bloemrijk grasland langs de Kromme dijk en het talud 
van de rijksweg-West. hierdoor worden meer vlinders en andere insecten 
aangetrokken.  
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Aan te prijzen is een zeker herstel van de oude trekvaart tussen de met 
meidoorns begroeide griftdijk en een tegenovergelegen bosje. Vogels en 
kleine zoogdieren als wezels en marters, in het verleden al meermalen in 
de omtrek gespot, kunnen er trouwens al hun gading vinden. door creatie 
van een waterloop tussen de lommerrijke griftdijk en het bosje zal de 
biologische soortenrijkdom zonder meer toenemen. 
Met een ecoduiker kan in de nabije Kromme dijk een natuurverbinding 
worden geschapen tussen de kolk bij ’t Zwaantje en de herstelde, 
waterrijke, geul ter plaatse van de voormalige grift. Zo’n ecologische 
verbinding riekt enigszins naar de toestand aan de vooravond van de 
ramp van 1711. een sluis in de rijndijk zorgde toen nog voor de verbinding 
tussen het binnen- en buitendijkse deel van de trekvaart. ecoduiker over 
zo kort mogelijke afstand aanleggen en voorzien van looprichels voor 
passage van amfibieën/reptielen en kleine zoogdieren. Als de ecoduiker te 
lang blijkt te worden voor de doorgang van die fauna kan worden gekozen 
voor aanleg van een aparte droge buis (diameter 60 cm) naast de duiker. 
struiken kunnen de buiseinden begeleiden naar het water. 
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