Grote Kolk van Hoogerbrugge in Huissen

Cultuurhistorie
wiel symbool van Kleefse onverschilligheid

Achtergronden
Het wiel is gevormd na een dijkbreuk in 1651. Kort voor dit drama had het
Rijnwater zich een weg gebaand naar de aan de Holthuizerdijk grenzende
Malburgse Polder, tegenwoordig stadsdeel Malburgen. Zoveel rivierwater
stroomde naar deze buitenpolder dat de nabijgelegen IJsselmond
verstopt raakte met zand. Angst ontstond dat de IJssel zou verlanden
en dat de IJssellinie – en daarmee ook de verdediging van de Republiek
– zou verzwakken. Mede door een doorbraak bij Oosterhout en Hien
overstroomden de Betuwe en de contreien van Buren en Culemborg. Tot
aan de Diefdijk werd het land herschapen in een troosteloze watervlakte.
Doordat de Lingedijk bij Rumpt bezweek, liep ook de Tielerwaard onder. Kort
na de dijkbreuk bij Holthuizen gaf het stadsbestuur van Arnhem opdracht tot
uitdeling van brood, kaas, kaarsen en lampolie in de verdronken Betuwe.
Het dijkherstel in Holthuizen moet zijn voorafgegaan door een beringing
van de doorgebroken Malburgse dijk. Deze ring- of nooddijk moest ervoor
zorgen dat er geen Rijnwater meer zou kolken naar de Malburgse Polder.
Toch moet nieuwe aanwas van de Neder-Rijn nieuw onheil hebben gesticht.
Zo is althans op te maken uit opschriften van watersnoodgedenkstenen
in een gevel bij de Culemborgse binnenpoort. Twee stenen van 1651
reppen namelijk van Holthuizen, waarvan de ene vermeldt: “Weder-inbreck
Holthuisen”. Het herstel van de kapotte Holthuizerdijk werd pas gestart in de
herfst van 1651. Het dijkherstel was vertraagd door getouwtrek tussen de
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Overbetuwse en de Nederbetuwse dijkstoel over wie ervoor verantwoordelijk
was. Lachende derde was de Kleefs-Brandenburgse enclave Huissen dat
andermaal een dijk gerepareerd zag worden op Gelderse kosten.
In 1926 dreigde er gevaar voor de Holthuizerdijk. Het aangrenzende
Malburgen was weer eens overstroomd geraakt. Het Rijnwater stond
ongekend hoog tegen de Holthuizerdijk. De netelige toestand gaf naderhand
reden tot duchtige verzwaring van de dijk langs de Grote Kolk. Daarbij werd
een forse steunberm aangebracht. Hierdoor werd het wiel deels gedempt.
Zo’n 12.500 kuub grond werd nodig geacht voor die dijkversterking. De
aarde werd gehaald uit het nabije akker- en weiland. Een kleine jungle,
genaamd de Ward en gelegen bezuiden boerderij Groot Holthuizen, wijst
nog de plek aan waar de aarde werd gewonnen. De aarde schijnt vanhier
per smalspoor te zijn vervoerd naar de Grote Kolk.
Overigens vormde het gebied tussen de Ward en boerderij Groot
Holthuizen voorheen een drassig oord, de Rietpas gedoopt. Het verhaal
wil dat hier ook moerasgas opsteeg. Wellicht veroorzaakte opstijgend
fosforescerend gas hier, net als in andere moerassige delen van Nederland,
dwaallichtverschijnselen. Geprobeerd zou nog zijn op Groot Holthuizen
om moerasgas te winnen voor gebruik als brandstof voor de lampen. De
Rietpas werd in cultuur genomen door aanleg van rabatten. Vandaag de dag
vormt dit gebied weiland waarin nog rabatten en tussengelegen greppels te
onderscheiden zijn.

Landschap
kanjer onder de Betuwse binnenwielen

Kwaliteiten
De Grote Kolk vormt een van de grootste binnenwielen van de Betuwe.
Kolk en nabije dijk zijn niet aangetast door de golf van dijkverzwaringen
van de jaren tachtig en negentig in de vorige eeuw. Want in 1977 werd de
Holthuizerdijk afgedankt als waterkering. Hij vormt daardoor nog een fraai
voorbeeld van een op oude leest versterkte dijk, met name gekenmerkt
door een steil binnentalud. Op dit eeuwenoude aarden monument vonden
hagen en bomen een plaats, net als een half millennium eerder. Bijgevolg
werd het één van de mooiste dijken in het rivierengebied. Holthuizerdijk
en aangelegen kolken vormen ook kostbare referentiepunten in een
verstedelijkte omgeving. Ze symboliseren de dreiging van de waterwolf,
vertellen dat het domein van de rivier vroeger groter was dan nu en dat die
rivier herhaaldelijk een vernietigend spoor achterliet, van Holthuizen tot aan
de grens van Holland. De Grote Kolk laat zien dat eerbied voor de natuur
– de rivier – gepast is, ook vandaag de dag. Nog altijd heeft de rivier invloed
op de kolken van Holthuizen. Want bij hoge Rijnstanden dijen de plassen
flink uit door de kwel. Langs de zuid- en zuidoostkant van de Grote Kolk ligt
een, deels lijvige, kweldam, die doorloopt tot aan Klein Holthuizen.
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• Nodig is ook een accentuering van de kweldam door de buitenzijde van de
dam op te schonen en herhaaldelijk te maaien.
• Erop toezien dat vanaf de kweldam in de zuidoosthoek van de kolk
onbelemmerd kan worden uitgezien op de Holthuizerdijk.
• De kweldam bewesten deze doorkijk reserveren voor wilgenstruweel, de
kweldam ten oosten van die zichtopening beplanten met meidoornhagen,
als onderdeel van de hagenbeplanting langs de kweldam tussen de Grote
Kolk en de wielresten bij Klein Holthuizen.

Manco’s; gevaren
Delen van het binnenwiel zijn verland geraakt, vooral de zuidwestelijke
kolkuitloper die in verbinding staat met de Kleine Kolk van Hoogerbrugge.
Verder dreigt de omgeving van de plas sterk te verwilderen. Hierdoor
vervaagt of verdwijnt de relatie tussen elementen als binnenwiel, dijk,
dijkberm, kweldam, kwel en gecultiveerd uitgedijkt land – rabatten – van het
aangrenzende Eiland. Ook dreigt in een tijd van ‘behoud door ontwikkeling’
de monumentale, groene kwelkom tussen Groot en Klein Holthuizen te
worden opgeofferd aan inbreidingen. Zoiets zou ernstige schade berokkenen
aan sfeer en kwaliteiten van een eeuwenoud dijklandschap met wielen,
natte relicten van een fossiele Rijnloop en uitgedijkt land, gelegen tussen
Holthuizen en Meinerswijk, dat, na gepaste aandacht te hebben gekregen,
verdient te worden begiftigd met de eretitel Nationaal Landschap.
Landschappelijke aanbevelingen
• De kolk is nog weids en imposant maar de verlanding eist haar tol, met
name in de zuidoostelijke hoek van de plas. Voorkomen moet worden dat
het rietveld in deze hoek teveel uitdijt.
• Daarnaast vervallen steigers en zwerfvuil opruimen en de relatie tussen
kolk en dijk herstellen door verwijdering van elzen en ander opgaand
gewas langs de noordoever.
• Zorgen dat het dijktalud regelmatig wordt gemaaid om het dijklichaam
scherper te profileren in zijn omgeving.
• Handhaving van hagenbeplanting maar wering van hoog geboomte op de
dijk.

37. Grote Kolk van Hoogerbrugge 2 2

Recreatieve aanbevelingen
• Vanuit de woonwijk kan een wandelroute gaan lopen naar de kweldam bij
de Grote Kolk en vervolgens langs de zuidkant van de kweldam richting
Klein Holthuizen.
• Bij de zuidoostelijke oever, eventueel ook op de nabije dijk, een
pleisterplaatsje aanbrengen.
• Een informatiebord kan de achtergronden van de Holthuizer kolken uit de
doeken doen.
• Vanaf Klein Holthuizen kan de route over de schaduwrijke Holthuizerdijk
naar de manege van boerderij Groot Holthuizen voeren, waarbij het
naburige, in 1926 uitgedijkte land kan worden bekeken. Dit programma
maakt deel uit van de Holthuizer Waterwolfroute (zie toelichting
streefbeeld wielen bij Klein Holthuizen).

Ecologie
wachten op een schril speenvarkengegil

Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen
Kolk
• Langs de westoever prijkt de Grote Kolk met een gordel van waterlelies en
gele plomp.
• Hogerop langs de oever kan er meer variatie komen in vegetatie, door
aanplant van mattenbies, lisdodde en riet met gele lis. Dat kan koren
op de molen zijn van vogels die ruim tien jaar geleden hier nog werden
waargenomen, zoals de bosrietzanger, de kleine karekiet en de rietgors.
• De rijkere oeverflora kan ook de waterral gerieven. In 1979 werd die vogel
nog rond de Grote Kolk gesignaleerd. Maar twaalf jaar geleden werd hij
niet meer gespot. De waterral is familie van de waterhoen, maar heeft
een bruine rug en valt op door zijn vrij lange, rode snavel. Hij verorbert
planten en kleine diertjes, waaronder vis. En hij leidt een verborgen leven
in dichtbegroeide moerassen en brede oevervegetatie, vooral riet. Het
nestje wordt gebouwd in dicht riet, meestal pal boven het water. Schuw
en goed beschut als die is, is de waterral zelden te zien, tot teleurstelling
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van menige vogelfreak. Van de aanwezigheid van het diertje getuigen
slechts zijn kreunende en steunende geluiden. Waaronder een plots en
schril speenvarkengegil, dat overgaat in gegrom. De terugkeer van de
waterral symboliseert de ecologische en landschappelijke revitalisering die
Holthuizen moet ondergaan en het ingetogen recreatieve gebruik van dit
schaduwrijke oord.
• Aan de zuidkant van de Grote Kolk ligt een bosschage, het Wolvenbosje,
dat een heus vogelparadijsje schijnt te vormen. Ruim een decennium
geleden lieten zich hier vogels als bosrietzanger, spotvogel, tjiftjaf en
winterkoning zien. Wegens de drukke activiteit van vogels dient het
Wolvenbosje te worden behoed voor recreatieve activiteit.
Kolkomgeving
• Overgaan tot ontwikkeling van bloemrijk grasland langs het dijktalud en de
steunberm.
• Om verontreiniging door infiltratie van meststoffen te voorkomen, afzien
van begrazing van de kolkoevers; handhaving hierbij van een buffer van
minstens vijf meter.
• Kansen benutten voor ontwikkeling van kruidenrijk grasland op het
groenland tussen de Grote Kolk en de wielresten bij Klein Holthuizen,
vroeger de Biezenwei genaamd.
• Zorgen voor behoud van het daar oprijzende struweel, daarmee voor een
gunstig leefklimaat voor de zich hier schuil houdende fazanten, hazen,
konijnen en patrijzen.
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