Molenkolk in Huissen
zich ondertussen in Huissen op voor de uitval. De herdenking mondt uit
in een schijngevecht boven een vuur dat is opgelaaid op de Looveerweg.
Terwijl de ‘belegering’ nog gaande is, trekken de ‘Kleefsen’ naar de
Molenkolk en werpen hier een visnet uit. In 1924 merkte een ooggetuige
op: “bij den ouden kruitmolen, (…), zag ik, hoe dit net in het water werd
geplonsd, waarna sommigen met pijl en boog, anderen weer met oude
ganzenroeren in het water schoten, terwijl ongemerkt iemand een korf met
visschen onder water in het net deponeerde”. Gewoonlijk ging de ‘vangst’
naar de vijand als bewijs dat het stadje meer dan voldoende eetwaar had om
het beleg nog lang te kunnen weerstaan.

Landschap
op-en-top gevormd door moeder Natuur

Cultuurhistorie
molen verdween maar kleurrijke vispartij bleef

Achtergronden
De Molenkolk moet zijn ontstaan vóór de bedijking, als gevolg van een
doorbraak van een oeverwal van een Rijnbedding. Deze bedding moet nog
actief zijn geweest in de dertiende eeuw. Op een kaart van 1632 vormt
het westelijk gedeelte van de Molenkolk een zijgeul van die intussen weer
verland geraakte Rijnbedding. De plaats van deze rivierbedding werd in
1632 aangeduid als del, een laagte. Ter hoogte van de bezweken oeverwal
van die stroombedding had zich een ondiepe, langwerpige plas gevormd.
De wielnaam herinnert aan een windkorenmolen – een torenmolen - die
mogelijk al in de veertiende eeuw bij de kolk stond. Bij de plas verrees ook
een rosmolen. Elke dag reed de molenaar met zijn kar naar het dichtbij
gelegen stadje om hier meel af te leveren en koren op te halen. Als de
buitenpolder in de lente blank stond, zorgde een schuit voor de verbinding.
Rond 1730 kon de eenzame molen met hoogwater worden bereikt via
een weg op een dijkje, de zogeheten Molendam. De torenmolen viel in
1929 onder slopershanden, tot groot chagrijn van de Huissenaren. Twee,
deels in de grond verzonken, wieken herinneren sinds 2005 op een tot de
verbeelding sprekende wijze aan de verdwenen molen.
Ieder jaar verschijnt rond Sint Jan, 24 juni, bij de Molenkolk een kleurrijk
gezelschap in verband met de viering van het beleg en ontzet van Huissen
in 1502. De gilden verdelen zich daarbij in een Kleefs en een Gelders kamp.
Hierna slaan de ‘Geldersen’ het ‘beleg’ voor het stadje. De ‘Kleefsen’ maken
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Kwaliteiten
De Molenkolk is geen gewoon wiel maar een water ontstaan door een
doorbraak van een natuurlijke hoogte: de oeverwal van een grillige rivier. Het
wiel behoort tot de oudste en zeldzaamste categorie van wateren van het
rivierengebied: oeverwaldoorbraakkolken ook wel crevassegeulen genoemd.
De plas vertoont nog een glasheldere relatie met de nog herkenbare
verlande stroombedding in het zuiden, gelegen tussen de Molenkolk en de
Grote Bloem. Die oude Rijnbedding manifesteert zich nog als een laagte of
del, hier en daar met plassen, waaronder relicten van een strang. Heel wel
voorstelbaar is nog dat het rivierwater zich vanuit die stroombedding door
de westelijke oeverwal heen boorde en hierin een geulachtige plas vormde.
De Molenkolk is ook een illuster water. Eeuwenlang immers torende bij zijn
oevers een molen die Huissen van het broodnodige manna voorzag. De
molen sprong ook het meest in het oog in de omtrek van het stadje. In 2005
was de herinnering aan de torenmolen nog zo levendig dat bij de kolk een
monument werd gesticht. Overigens valt de Molenkolk op als tafereel van
folklore: een rituele vispartij, deel uitmakend van de viering van een glorierijk
wapenfeit uit de Huissense geschiedenis. Sinds 2005 vormt de kolk het natte
decor van nog een andere traditie: het paasvuurbranden.
Manco’s; gevaren
Het allerbekendste water van Huissen is in het laatste decennium de dans
ontsprongen. Te elfder ure kon worden voorkomen dat het grotendeels
zou verdwijnen als gevolg van een kolossale terreinophoging. Wel rukte
die terreinophoging griezelig dicht op naar de kolkoevers, zodat de
oude knotwilgen in de verdrukking kwamen. Hoewel intussen al wel wat
opgeknapt, dreigt de oude plas op den duur te verwilderen en te verlanden.
Daarnaast zou ontwikkeling van nieuwe natuur de relatie kunnen verstoren
die nog te onderkennen is tussen de Molenkolk en de verlande rivierbedding
in het zuiden.
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• Bij het molenmonument het talud terrasvormig laten aflopen naar de oever
en hier een steiger aanleggen, zodat de gilden zonder strapatsen hun
rituele vispartij kunnen beoefenen.
• Oevers bij deze steiger tweemaal per jaar maaien; eerste maaibeurt kort
voor 24 juni, de datum van St. Jan en hoogtij van de gildenfeesten.
• Langs de hele kolk hoog geboomte weren, want dit was wegens windvang
gewoonlijk taboe rond windmolens.
• Wel kan, wegens plannen voor een zandwinning en de aanleg van een
haven in de omgeving, de Molenkolk buitenom worden voorzien van een
mantel van meidoornstruweel, met openingen rond aansluitingen op de
aangelegen draslanden die de fossiele stroombedding – de del – moeten
markeren.
• Op de flanken van de twee deels verzonken wieken met wat struweel een
intieme sfeer scheppen.
Recreatieve aanbevelingen
• Tussen het molenmonument en de kolk een pleisterplaatsje op een
verlaagd terras aanbrengen. Het dichtbij gelegen padenstelsel maakt deel
uit van de plaatselijke wielenroute: de Bloemroute.

Landschappelijke aanbevelingen
• In juli 2005 vormde de Molenkolk nog maar een armzalige, goeddeels
verlande poel, opgegaan in een wildernis. De gele plomp leed een
kwijnend bestaan; de oevers werden overwoekerd door ruigte. Van groot
gewicht is dan ook een algehele opschoning van de kolk, zodat deze weer
een blank gezicht krijgt en zijn L-vormige gedaante beter uit de verf komt.
• Ook in de kolk geplante elzen en populieren zouden daarbij moeten
worden verwijderd. Dit geboomte bevordert de verlanding van het water
zodat stilaan het vertrouwde kolkgezicht wordt aangetast.
• Als het even kan dit jonge geboomte verplaatsen naar andere wielen in de
gemeente. Zo zouden de jonge populieren kunnen worden gepoot in het
populierenbos bij de Kolk van Borgers.
• Bovendien moet in het kolkmidden – van de zuidwestkant tot de
noordoostkant – een drie tot vier meter diepe geul worden gemaakt.
• Welkom is ook een versterking van de relatie van de kolk met de dichtbij
gelegen relicten van de rivierbedding – de del –, waaruit de Molenkolk is
voortgesproten. Dat kan door verruiming van de sloot tussen de Grote
Bloem en het sluiskolkje aan de Looveerweg met een dras plas zone.
• Voor een meer zichtbare verbinding tussen kolk en sloot dient de huidige
wilgenruigte op de oostoever te worden verwijderd.
• Wenselijk is ook een flinke schoonmaak van het talud van de
terreinophoging, aan de west- en noordoevers.
• Deze oevers ook meer glooiend maken en overgaan tot opknap van de
circa twaalf bejaarde knotwilgen, die de oude oeverlijn markeren.
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Ecologie
louw lauwerkroon op wielherstel

Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen
Kolk
• Schoonmaak en verdieping van de Molenkolk zijn een must voor het
scheppen van een gezonder klimaat voor de vispopulatie.
• Bij het uitdiepen omzichtig omgaan met de gele plomp en deze weer
herplaatsen in de opgeschoonde ondiepten.
• Een diepe geul zal de overlevingskansen voor de vis bij hardnekkige
droogte aanmerkelijk vergroten.
• Onder deze omstandigheden kan de plas een prima thuis worden voor de
zeelt of louw. Deze donkere vis, getooid met korte, stoere baarden, werd
begeerd om zijn smakelijke vlees. Ook een vis bij uitstek dus, waarmee
rond Sint Jan de ‘Kleefsen’ de ‘Gelderse belegeraars’ kunnen inpeperen
dat het Zwanestadje nog genoeg proviand heeft om het beleg lang te
kunnen weerstaan! De louw vertoeft graag in stilstaand water, dichtbij
de planten en de modderbodem. Hij kan stoïcijns reageren op hoge
watertemperatuur en weinig zuurstof. De louw overwintert door zich diep in
te graven. In de lente legt hij zijn zeer kleine eitjes in waterplanten. In het
algemeen leeft hij van ongewervelde dieren, planten en dode organische
stoffen.
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Kolkomgeving
• De bewegingsvrijheid van de vis wordt vergroot als de kolk wordt
verbonden met de sloot en moeraszone ter plaatse van de vroegere del.
• Het talud van de terreinophoging schoonmaken en trachten hier bloemrijk
grasland te ontwikkelen om vlinders te lokken.
• Het struweel aan de zuidkant van de kolk wat verder van de oever laten
opkomen, om te voorkomen dat er teveel schaduw op het westelijk
kolkgedeelte valt en de ontwikkeling van flora en amfibieënpopulatie hier
wordt gefrustreerd.
• Ook in de groene ruimte tussen oever en struweel bloemrijk grasland
bevorderen.
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