
Wielen bij Klein Holthuizen in Huissen

Cultuurhistorie
plassen, symbool van de pijn veroorzaakt door de malburgse dijk  

Achtergronden 
Mogelijk is de kolk gevormd in 1560. er was toen sprake van schade aan 
de dijk bij Klein holthuizen als gevolg van het “inleggen” van de Malburgse 
dijk. het boveneinde van deze dijk was daarbij verhuisd naar een punt 
beneden Klein holthuizen. hierdoor werd de dijk bij Klein holthuizen niet 
meer beschermd door de Malburgse dijk. Schuin gelegen ten opzichte van 
de rivier, stuwde die Malburgse dijk het rijnwater op. daardoor liep de dijk 
bij Klein holthuizen eerder over, waarbij twee kolkjes moeten zijn ontstaan. 
Bij het westelijke plasje is het dijkbeloop met het dijkherstel gewijzigd; 
elders kon het kennelijk worden gehandhaafd. Mettertijd zijn de twee kolkjes 
voorzien van een kweldam. Vóór 1910 werd de nabije dijk rechtgetrokken 
en het westelijke kolkje goeddeels gedicht. hiermee verdwenen de enige 
sporen in het dijkbeloop die wezen op dijkoverloop en -herstel. 
In 1661 werd gewaagd van het Paddengat. Mogelijk had die naam 
betrekking op een plas, blinkend rond de huidige wielresten in Klein 
holthuizen. In februari 1850 moet in dat Paddengat een ongeluk zijn 
gebeurd. Malburgen stond blank; het rijnwater was hoog tegen de 
holthuizerdijk opgeklommen. de kwelkom bij Klein holthuizen stond door 
hoge rijnstand en kwel blank. dat werd een voorbijganger die aan de 
vallende ziekte leed fataal. de stakker kreeg bij het passeren plots een 
aanval van krampen, raakte bewusteloos, tuimelde in het kwelwater en 
verdronk op jammerlijke wijze.   

landsChap
wet van de communicerende vaten plastisch

KwAlIteIten 
de wielresten herinneren aan de kwetsbaarheid van Klein holthuizen ten 
opzichte van de rivier. debet aan die misstand was de ongelukkige ligging 
ten opzichte van de teruggelegde Malburgse dijk. deze kon het rijnwater 
zo opstuwen dat de dijk bij Klein holthuizen eerder dan ooit overliep. de 
kwelkom van de wielresten is nog gaaf, daardoor bijzonder herkenbaar. 
Aan de zuidkant wordt de kweldam omzoomd met knotwilgen. een deel van 
de kwelkom is in de loop van de tijd gecultiveerd door aanleg van rabatten. 
Aan de westkant verraadt schraal grasland de aanwezigheid van een wel. 
Met hoge rijnstand blijkt de kwel nog volop actief. het leeuwendeel van de 
kwelkom kan daarbij onderlopen. door aanleg van de Ingenieur Molsweg 
rond 1970 werd de nabijgelegen dijk afgedankt als waterkering. deze bezit 
nog dat voor oude dijken zo kenmerkende steile binnentalud en vormt 
door zijn ouderdom en ongeschonden staat dan ook een landschappelijk 
monument.  

MAnco’S; geVAren
onbegrepen als stille getuigen van de strijd tegen het water, zouden 
wielresten, dijk, kweldam en relicten van rabatcultuur alsook de rustieke 
sfeer van dit oord schade kunnen oplopen of zelfs verloren kunnen gaan, 
met name door nieuwbouw langs de dijk.    

lAndSchAPPelIjKe AAnBeVelIngen 
wenselijk is een herstel van het westelijke wiel van de kwelkom, dat rond 
een nog levenskrachtige wel blonk. door dat herstel kan deze wel actiever 
worden.
daarnaast de bodem van het oostelijke kolkje opschonen. en door 
vernatting de verlanding rond het rietveld aan de noordwestkant intomen. 
wel ervoor zorgen dat gele plomp en rietkragen markante opsmuk van de 
plas blijven vormen. 
Verder de kwelkom meer benadrukken door het weghalen van de rij 
knotwilgen langs de noordkant van de kweldam. 
In de zuidoostelijke hoek van de kwelkom kan nog een struweelbosje 
worden aangelegd. de relicten van de rabatcultuur eventueel sterker 
profileren en beheren als hooiland. 
Aanbevelenswaard is nog een bescherming en verdere accentuering van 
de kwelkom van Klein holthuizen en ook die van groot holthuizen. het 
hele gebied holthuizen vormt immers een cruciale schakel in een oeroud 
dijklandschap van huissen tot Meinerswijk bij Arnhem. Kwelkommen, 
wielen, rabatcultuur en uitgedijkt land in deze zone behoren in stand 
te worden gehouden. luisterrijk onderdeel van dat dijklandschap is de 
holthuizerdijk. deze begon bij de Steenen Paal in huissen, waar een 
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dijkpaal nog de oude aanschouw markeert. het benedeneind van de dijk 
lag bij de dorpspoldergrens van elden, bij het witte dijkpaaltje bewesten 
groot holthuizen. de holthuizerdijk komt als geheel beter uit de verf door 
een aanvullende hagenbeplanting op de dijk aan te brengen.  
de holthuizer kwelkommen zouden nog beter uitkomen in het landschap 
als ze zouden worden opgenomen in het stedelijk waterbeheer ofwel het 
waterbeheer van de Zilverkamp. op voorwaarde dat het toestromende 
water zuiver is, kunnen die kwelkommen fungeren als retentiezone. 
een flinke stap in de goede richting kan al zijn het verbinden van de 
kwelkom van Klein holthuizen via een duiker onder het nabije fietspad 
met de parkvijvers van de Zilverkamp. ook kan het Zilverkampse water 
via de bestaande noord-zuid lopende greppels t123, t124 en t126 
worden verbonden met een sloot tussen Klein en groot holthuizen. deze 
watergang kan worden hersteld en nog worden verrijkt met natuuroevers. 
In groot holthuizen kan deze sloot worden doorgetrokken tot in de grote 
Kolk van hoogerbrugge. gevoed in tijden van langdurige warmte vanuit 
opgezette vijvers van de Zilverkamp, zal de blauwe dooradering van 
holthuizen flink worden verbeterd en kunnen de ecologische kwaliteiten 
van het landschapsschoon worden opgekrikt.    

recreAtIeVe AAnBeVelIngen 
de wielresten behoren van oudsher bij de sfeer van de holthuizerdijk. 
deze dijk liep van de omtrek van Klein holthuizen naar het boveneinde 
van de eldense dijk. de samenhang van dit schilderachtige dijk- en 
wielenlandschap kan beleefbaar worden gemaakt door aanleg van 
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een wandelroute. deze zou vanaf Parkdreef – bij groot holthuizen 
– kunnen lopen naar het oude grenspaaltje aan het benedeneind van 
de holthuizerdijk en vervolgens over deze dijk naar Klein holthuizen. 
om daarna langs de kweldam van de Biezenwei naar de grote Kolk van 
hoogerbrugge en de Parkdreef te leiden. de route zou de holthuizer 
waterwolfroute kunnen gaan heten. In een folder kunnen route en 
achtergronden van holthuizen worden belicht. 
Bij de wieltjes in Klein holthuizen leidt de route grotendeels over de 
kweldam en over de steunberm van de dijk. 
rond de schaduwrijke zuidoosthoek van het oostelijke kolkje kan nog een 
pleisterplaatsje worden aangebracht. 

eCologie
‘kloek met kuikentjes’ als eerbetoon aan het zwanestadje

ecologISche oPMerKIngen BIj de lAndSchAPPelIjKe 
VoorStellen  

KolK
gewenst is een geulachtige verbinding tussen het oostelijke en het 
westelijke wiel. deze verbinding kan bevorderlijk zijn voor de migratie van 
amfibieën en reptielen. ook kan zij de relatie tussen de twee wieltjes in de 
langgerekte kwelkom versterken. 
geprobeerd moet nog worden de kwelkom bij Klein holthuizen ecologisch 
te verbinden met de imposante natuur rond groot holthuizen. Verder 
vernat, kan de kwelkom bij Klein holthuizen een gunstig klimaat gaan 
vormen voor de zeldzame zwanenbloem. te meer, omdat deze bloem, 
in de Betuwe bijgenaamd Kloek met Kuikentjes, voor huissen bijzondere 
betekenis heeft. de fiere zwaan staat namelijk in het vaandel van het 
stadje. hij verzinnebeeldde de trouw aan de landsheer van Kleef, die 
eeuwenlang over huissen de scepter zwaaide. Boeketten zwanenbloemen 
in Klein holthuizen zouden dan ook een gepaste opluistering vormen van 
de entree van het Zwanestadje. Bij de buitendijkse grote Bloem en vooral 
bij het gele gat – bij de entree van huissen vanaf Angeren – bloeide in 
juli 2005 al een verrassend groot aantal van deze statige planten met 
roze bloempjes. het opbloeien van deze flora zou ook de kroon zijn op 
het koppelen van de kwelkom van Klein holthuizen aan het stedelijk 
waterbeheer. want alleen zo kan voldoende vochtigheid van dit gebied 
worden gewaarborgd en een geschikt klimaat voor de zwanenbloem 
worden verduurzaamd.    

KolKoMgeVIng
ontwikkeling van bloemrijk grasland langs de dijk om meer vlinders en 
andere insecten te lokken. 
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een aanvullende beplanting van meidoorns en ander struweel rond de 
dijkkruin zal de holthuizerdijk nog aantrekkelijker maken voor zangvogels.      
Voorts moeite doen om ook de groene verbinding tussen Klein en groot 
holthuizen – een oord rijk aan struweel en aanlokkelijk voor patrijs en 
fazant – te versterken en te beschermen. Als geheel vormt holthuizen 
een gewichtige ecologische schakel tussen de huissensche waarden, 
het Zeegbos bij rijkerswoerd en de natuur rond Meinerswijk, bewesten 
Arnhem. holthuizen wordt bovendien een hoofdschakel in een groenzone 
tussen de huissensche waarden en – via het Zeegbos en het toekomstige 
Park over-Betuwe – de uiterwaarden bij oosterhout en in een groenzone 
tussen de huissensche waarden en – via Park over-Betuwe en parkzone 
de woerdt (langs ressen-doornik-lent) –  de Bemmelse uiterwaarden. 
dit groenblauwe netwerk, dat een natuurlijke brug slaat tussen neder-
rijn en waal, in het hart van het KAn, verdient in de planvorming alle 
aandacht. 
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