
Spiekerskolk in Elden

Cultuurhistorie 
waterwolf bezegelde lot van de trekvaartdijken   

 
Achtergronden 
het plasje lijkt te zijn ontstaan door overloop van de nabije griftdijk. dat 
was de dijk waarover het lijnpad van de grift liep, de trekvaart tussen de 
Praets (tegenover Arnhem) en Lent. de grift lag ingeklemd tussen dijken. 
Aan de Meinerswijkse kant rees de griftdijk op, aan de Malburgse kant 
lag de Kleidijk. tegen de kerst van 1740 was de Meinerswijkse Polder 
ondergelopen. het overstromingswater van die polder ontlastte zich nota 
bene over de griftdijk heen naar de Malburgse Polder. over die dijk heen 
klaterend, bestormde het vloedwater de Kleidijk, aan de Malburgse zijde 
van de grift. dat leidde tot het plaatselijk wegspoelen van de Kleidijk en het 
ontstaan van de Spiekerskolk. 
In diezelfde apocalyptische dagen baande het rijnwater zich vanuit de 
Meinerswijkse Polder een weg naar de Betuwe. daarbij bezweek de 
eldense dijk, waardoor de Westerveldse Kolk ontstond. na de ramp werd 
de beschadigde griftdijk hersteld. het wiel dat intussen was gevormd, was 
samengevloeid met de voormalige grift. de geweldige dijkschade van 1740 
maakte, dat stappen werden gedaan om meer ruimte te geven aan de rivier. 
daarbij gingen de Meinerswijkse, eldense en Malburgse buitenpolders 
fungeren als overlaatgebied. tot de maatregelen behoorde de bouw in 1752 
van twee doorlaatbruggen in de griftdijk. een ervan kwam noordwestelijk 
van de Spiekerskolk te liggen. Wegens de komst van deze doorlaat zal zijn 
afgezien van volledig herstel van het gat in de Kleidijk. 
even bezuiden de Spiekerskolk werd eind achttiende eeuw een stenen 

duiker aangebracht in de Kleidijk. die duiker moest onder normale 
omstandigheden overtollig water van het buitendijkse deel van het dorp 
elden afvoeren. dit polderdeel heette het grote griet en lag tussen de 
Malburgse Wetering – een voormalige rivierbedding – en de Kleidijk. de grift 
fungeerde blijkbaar als waterafvoer voor het grote griet. 
 

landsChap
litteken van watergeweld in stedelijke vergeethoek 

 
KWALIteIten 
de Spiekerskolk is een wiel met een bijzondere achtergrond. Want hij vormt 
geen litteken van een gewone dijkbreuk. de griftdijk was namelijk geen 
echte bandijk maar een kanaaldijkje  waarover het lijnpad van de grift liep. 
de Kleidijk diende wellicht oorspronkelijk als de westelijke waterkerende 
scheiding van de eldense buitenpolder: het grote griet. door een zeldzame 
combinatie van factoren - overloop van de griftdijk en wegspoeling van de 
Kleidijk – vormde zich het wiel. Vlakbij de kolk lijkt nog een Kleidijkrelict 
te liggen. Vrij recentelijk is de hierin aanwezige duiker gerestaureerd. 
deze herinnert nog aan de afwatering van de eldense buitenpolder, die 
tegenwoordig als stadionterrein deel uitmaakt van een stadsdeel dat is 
onttrokken aan het domein van de rivier. overigens bevindt zich naast 
en zuidwestelijk van de kolk nog een gaaf overblijfsel van de griftdijk. 
Bovendien bevinden zich langs dit dijkstuk laagten die herinneren aan de 
voormalige trekvaart.   
 
MAnco’S; geVAren
het kolkje dreigt compleet te verwilderen en daardoor zijn identiteit als 
wiel te verliezen. In de warme zomer van 2003 schijnt de plas te zijn 
drooggevallen. na een hittegolf in juni 2005 hing volgens sommigen rond 
de kolk een rioollucht. Zonneklaar is dat het watertje landschappelijk en 
ecologisch uitermate kwetsbaar is. overigens doen het hekwerk en het 
uitzicht op de weidse parkeerplaats van gelredome afbreuk aan de sfeer 
van het wiel. door onbeteugelde groei van bomen en struweel op de 
westelijke kolkoever is het wiel vervreemd van de aangrenzende dijk, de 
aloude griftdijk.  
 
LAndSchAPPeLIjKe AAnBeVeLIngen 

Broodnodig is een serie stappen om de verlanding en verruiging te 
bestrijden. een van die maatregelen is het verwijderen van de zwarte 
blubber op de kolkbodem. gelegenheid aangrijpen om daarbij ook oude 
wellen in de kolkbodem open te graven. de bagger opgehaald in de 
Spiekerskolk en ook die afkomstig uit de andere Arnhemse wielen kunnen 
wellicht worden gebruikt bij het omputten van klei- of zandgaten in de 
omtrek. 
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Aandacht in de zin van opschonen verdienen ook de kolkoevers en het 
talud van het aangelegen overblijfsel van de griftdijk. 
Voorts zichtassen maken in het groen, voor meer overzicht en een 
hechtere relatie tussen wiel, damtalud met duiker en griftdijkrelict. 
Wenselijk is ook een herstel van de aangrenzende resten van de grift, 
waarmee het wiel in 1740 samenvloeide. het verband tussen grift en wiel 
kan zo worden versterkt. 
Aanbevolen wordt ook de verder naar het zuidwesten liggende relicten van 
de griftdijk en de grift deels te herstellen. daarbij het dijktalud opschonen 
zodat dit meer zichtbaar wordt. 
de jungle rond de grift opruimen en de oude trekvaart visualiseren in 
hoedanigheid van een waterrijke geul. 
deze geul aan de noordoostkant via een forse duiker in het aarden 
plateau van het fietspad laten communiceren met de griftrestanten bij 
de Spiekerskolk. dat zal de relatie tussen de verschillende griftrelicten 
versterken. Misschien sorteert nog meer effect het besluit om de grift ter 
hoogte van het fietspad gewoon door te trekken en hier een fietsbrug aan 
te brengen.    
de Spiekerskolk en de herstelde griftdelen moeten een retentiefunctie 
krijgen in het stedelijk waterbeheer. herhaaldelijke watertoevoer helpt 
namelijk om verlanding te bestrijden. 
Moeite behoort nog te worden gedaan om door aanleg van een duiker 
in de Kromme dijk een natte verbinding te scheppen tussen de kolk bij 

•

•

•

•

•

•

•

•

’t Zwaantje en de waterrijke geul ter plaatse van de voormalige grift. 
daardoor zou tot op zekere hoogte een historische toestand kunnen 
terugkeren; nog in 1711 immers zorgde een sluis in de rijndijk voor de 
verbinding tussen het binnen- en buitendijkse deel van de trekvaart. 

recreAtIeVe AAnBeVeLIngen 
Voor het beleven van de plas kan het bestaande padenstelsel worden 
benut. 
Pal ten zuidwesten van de stenen duiker is een pleisterplaatsje gedacht. 
hierbij een informatiepaneel plaatsen dat de historie en natuur van de 
Spiekerskolk uit de doeken doet.  

 

eCologie
slangenkuil van onverdachte reputatie  

 
ecoLogISche oPMerKIngen BIj de LAndSchAPPeLIjKe 
VoorSteLLen  

KoLK
nog in een recent verleden is rond de kolk de ijsvogel gespot. deze 
jaagde op vetje, een vissoort die kennelijk goed gedijt in de plas. Wiel 
en directe omgeving ogen als een paradijsje voor amfibieën, reptielen, 
insecten en zangvogels. Maar ongeremde verwildering en verlanding 
kunnen afbreuk doen aan het leefmilieu van al die fauna. reden, om kolk 
en aangrenzende relicten van de grift een keer fiks op te schonen.
terughoudendheid is gewenst in creatie van openheid in het opgaande 
groen van de oude griftdijk voor uitzicht op het wiel; dit om het nodige 
struweel op de trekvaartdijk te behouden voor de zangvogels. 
enig herstel van de grift belooft gunstig uit te pakken voor dieren als de 
groene kikker, de bruine pad en het vetje. Vetje heeft een voorkeur voor 
stil water en verdraagt goed hoge watertemperatuur. 
een andere vis die in de Spiekerskolk een behaaglijk thuis kan vinden, is 
de grote modderkruiper. deze leeft in moerassige, dichtbegroeide plassen. 
Bij erg lage waterstand – met vorstperioden in de winter of langdurige 
warmte in de zomer – graaft hij zich in de modder in. Zuurstofarme 
omstandigheden trotseren en ook land oversteken kan de grote 
modderkruiper dankzij darmademhaling. de zuurstof die hij boven water 
hapt, wordt via het haarvatenstelsel rond de darmen in de bloedbaan 
opgenomen. de resterende delen van de gehapte lucht verlaten het 
lichaam via de darm. 
rijk aan groen in de omtrek, voor een groot deel toegankelijk gemaakt 
voor de zon en een eldorado geworden voor amfibieën, kunnen opgeknapt 
wiel en trekvaartrelict de ringslang gaan bekoren. het reptiel met zijn 
geelvlekkige kop verschuilt zich met zonnig weer tussen het groen op 
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de oevers. het maakt jacht op kikkers, salamanders en visjes. om de 
slang extra te gerieven, kunnen nog wat broeihopen worden geplaatst, 
bijvoorbeeld bij de noordelijke oever en pal bezuiden het wiel. een hart 
onder de riem is dat sommige buurtbewoners nog weten dat er slangen 
leefden rond de Spiekerskolk. Zowaar zou in de lente van 2005 op de 
nabije drielse dijk een kleine slang zijn gespot. overigens is de ringslang 
vrij recentelijk al bij een Betuws wiel waargenomen, te weten bij kolk 
de nieuwstad in het naburige driel. Bij het ecologisch maaien van de 
kolkoevers rekening houden met aanwezigheid van voldoende schuilgroen 
voor de ringslang.   

 
KoLKoMgeVIng

ontwikkeling van bloemrijk grasland op de aangrenzende dijk- en 
wegtaluds zodat deze meer vlinders aanlokken. 
om het dominante gezicht van gelredome ietwat te camoufleren enige 
bomen laten opkomen achter het stadionhekwerk. door de komst van dit 
geboomte zal het kolkgebied extra aantrekkelijk worden voor vogels.   
Welkom is een verbinding tussen het griftrelict bij de Spiekerskolk en de 
zuidwestelijk hiervan liggende trekvaartresten. Wel de duiker onder het 
tussengelegen fietspad ecologisch verantwoord uitvoeren. 
rond de herstelde trekvaartrelicten tussen kolk en Kromme dijk  kan een 
interessant milieu ontstaan voor amfibieën, reptielen en visjes, zoals het 
vetje en de grote modderkruiper. dieren, die ook op de menukaart van de 
ringslang staan. 
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