Buitenwiel bij Holthuizen, in Arnhem
Landschap
kolk waarschuwende vinger in stadsdeel

Kwaliteiten
Laagte en dijkbocht prikkelen de nieuwsgierigheid in een verstedelijkt
gebied, waarin meerdere imposante wielen blinken. Deze stille getuigen van
watergeweld verraden dat de Rijn voorheen ’s winters de Malburgse Polder
nog in bezit kon nemen. Het water kon daarbij alarmerend hoog opklimmen
tegen de dijk bij Holthuizen. Met name in 1926 gebeurde dat. Enigszins
hersteld, kan het buitenwiel bijdragen aan het besef dat door de wording van
Arnhem-Zuid immens veel ruimte is afgepakt van de rivier. De verstedelijking
mag niet verbloemen dat het Betuwse deel van Arnhem nog altijd een
gebied vormt dat beschermd moet worden door dijken. De waterwolf zou
anders weer kunnen toeslaan.

Cultuurhistorie
wiel ontstaan vlakbij Kleefse grens

Achtergronden
Een flauwe dijkbocht en een laagte in een plantsoen bij Holthuizen markeren
de plek waar ooit een dijk is bezweken en een wiel is gevormd. De dijkbreuk
vond mogelijk plaats begin 1571, toen Noord-Nederland nog kampte met
de droevige gevolgen van de Allerheiligenvloed. Er vielen weleer ook
dijkdoorbraken in Driel, Heteren, Bemmel en Lent. De Betuwse dijkbreuken
leidden tot een van de ergste overstromingen in de geschiedenis van het
rivierengebied. Zelfs de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard werden
bezocht door de waterwolf. Er is ook een relatie tussen het Arnhemse
kolkje en het Wiel van Bassa bij Schoonrewoerd, grootste wielencomplex
van Nederland. Het oudste deel van deze reuzenplas is namelijk ook in het
onzalige jaar 1571 gevormd.
De Eldense doorbraak had plaats tegen de grens van Huissen, destijds
een enclave van het hertogdom Kleef. Ter hoogte van die grens lag een
landweer, bestaande uit een wal begroeid met een doornhaag. Na de
dijkbreuk strooide het rivierwater massa’s zand uit over het omliggende
boerenland. De oude naam van een naburig perceel, de Santkamp,
herinnerde aan die overslag. Na de ramp verrees binnenom het wiel een
nieuwe dijk, een inlaagdijk. De kolk geraakte daardoor in de Malburgse
buitenpolder. De specie voor de dijkbouw moet zijn gehaald uit de omtrek
van de kolk, in de uiterwaarden.
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Manco’s; gevaren
Onbegrepen als relict van een dijkbreuk, kan de laagte bij de inlaagdijk van
Holthuizen op den duur opgaan in plantsoenbeplantingen. Niet ondenkbaar
is ook dat het wielrelict definitief verloren gaat bij een onverhoopte
inbreiding.
Landschappelijke aanbevelingen
• Het wiel moet weer herkenbaar worden gemaakt door de kom die de
ligging van de verdwenen kolk aanwijst dras plas te zetten.
• Het wiel is met het bouwrijp maken wegens de komst van de nabije
woonwijk dicht gespoten met zand. Om een snel wegvloeien van
poelwater in de doorlatende bodem te voorkomen, lijkt het raadzaam een
kleibodem aan te brengen in de gewenste plas.
• Omwille van het overzicht over de omtrek kunnen een iep, een abeel en
een Canadese populier verdwijnen.
• Aan de noordkant van het wielrelict een coulisse in de vorm van mei- of
sleedoorns aanbrengen.
• Verder brokken doornhaag plaatsen op het talud van de nabije dijkbocht
of inlaag. Binnenom – op de dijk – en buitenom – aan de rand van de
woonwijk – omgeven door hagen, zal het wiel een sterkere relatie krijgen
met de inlaag.
• Als aanvullende maatregel het omliggende gazon omvormen tot bloemrijk
grasland om aan het herstelde wielrelict een natuurlijke omlijsting te
geven.
• Aan de overkant van de dijk kan de landweer terugkeren, die bij de
Kleefse grens in deze contreien oprees. Herstelstappen: bouw van een
dam, aanplant hierop van een doornhaag en delven van een greppel. De
landweer kan een belangrijke cultuurhistorische schakel vormen tussen
Holthuizen, Zeegbos en Park Over-Betuwe.
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Recreatieve aanbevelingen
• Aanleg buitenom de plas van een wandelroute, deel uitmakend van een
wielenroute die voert langs de oude dijk van Holthuizen en Elden.
• Aangebracht kan nog worden een pleisterplaats, compleet met een
infobord dat aandacht wijdt aan de achtergronden van het wiel en de
nabije grenspaal van Holthuizen, ooit de grens tussen Kleef en Gelre.

Ecologie
vib – very important bird - van de Rode Lijst verwacht

Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen
Kolk
• Dras plas gezet, zal het wielrelict volop de aandacht trekken van
amfibieën, reptielen, vlinders, vogels en andere kleine fauna.
• Moerasplanten als gele lis en kattestaart kunnen het kolkje nog luister
gaan bijzetten.
Kolkomgeving
• Rond de kolk en langs de nabije dijk zoveel mogelijk de groei van
kruidenrijk grasland bevorderen. ’s Zomers ontstaan daardoor langs de
dijk taferelen van groenland met bonte bloemenpracht en dartelende,
gonzende insecten.
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• Bloemrijke dijktaluds, doornhagen en als amfibiepoel hersteld wiel
kunnen een geschikt leefmilieu gaan vormen voor de grauwe klauwier.
Een trekvogel van de Rode Lijst, die overwintert in Zuid-Afrika. Grauwe
klauwieren doen zich vooral tegoed aan grote insecten zoals kevers, bijen
en hommels. Ook muizen, hagedissen, hazelwormen en jonge vogels
worden verschalkt. De naam ‘klauwier’ slaat op de gewoonte van deze
vogel om de grotere prooien op doorns en andere scherpe punten te
spietsen. Dankzij die methode kan hij het voedsel beter bewerken. In het
kielzog van de klauwier zou de koekoek zijn debuut kunnen maken rond
het Holthuizer wielrelict. Want deze vogel schijnt dolgraag zijn eieren te
leggen in de nesten van kleine vogels, zoals de heggemus, de graspieper,
de kleine karakiet en ook de klauwier, onze vriend van de Rode Lijst.
• Alle zeilen moeten worden bijgezet om een ecologische verbinding te
scheppen tussen het herstelde wieltje en de moerassige relicten van een
Middeleeuwse Rijnloop en uitgedijkt land (land waar specie is gewonnen
voor dijkverbetering), verderop langs de Eldensedijk. Daarbij moet worden
aangeknoopt bij het waterbeheer over die draslanden en de andere
natuur in Arnhem-Zuid. Door die koppeling kan het natte – en daarmee
herkenbare – karakter van het herstelde buitenwiel bij Holthuizen worden
gewaarborgd.
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