Grote Bloem in Huissen
de schouw over de Holthuizerdijk van het Kleefse Huissen. Sinds 1770
inspecteerde hij ook regelmatig de Kleefse dijk tussen Huissen-stad en
de grens van Angeren. De verwaarlozing van de dijken in Huissen was
eeuwenlang een bron van zorg geweest in de stroomafwaartse delen van
Gelderland en Holland. Zij had Gelderse gebieden genoopt diep in de
buidel te tasten voor Huissens dijkonderhoud en -herstel. In 1816 – toen
Huissen definitief Nederlands werd – ging een golf van opluchting door het
rivierengebied.
Het verhaal wil dat de Grote Bloem een ruiter heeft opgeslokt. Iemand,
afkomstig van Groessen, liep over de dijk van Huissen naar Angeren. Ineens
hoorde hij in de kolk een stem: “Woar is de man? De tied is ter. Woar is de
man?” Geschrokken keek de reiziger achterom. Plots zag hij een ruiter in
volle galop naderen. Vlakbij de reiziger gooide het paard zijn kop omhoog,
sprong over de draad langs de dijk en stortte zich in de kolkdiepte.

Landschap
Cultuurhistorie
sinistere stem weerklonk in kolkdiepte

Achtergronden
Deze plas vormt een fusie van minstens twee dijkdoorbraakkolken. De
oudste hiervan ligt in de westelijke – met plomp en riet begroeide – helft.
Dit bloemrijke wielgedeelte maakte tot 1770 deel uit van het weidse
Bloemwater of de Bloem. Een klaverachtig complex van wielen en resten
van doorbraakgeulen van de Rijn, al genoemd in 1453. Groter dan het
huidige Wiel van Bassa – grootste wiel van Nederland – en bedekt met een
weelde van lelies, moet de Bloem een toverachtige schoonheid hebben
tentoongespreid. De dijk liep destijds anders dan vandaag de dag. Bij
de grenspaal Huissen-Angeren zwaaide hij immers de uiterwaarden in,
kronkelde om het oudste deel van de tegenwoordige Grote Bloem heen en
sloot vervolgens aan op het dijkbeloop bij de hedendaagse Diepe Bloem.
In december 1769 brak die uitstulpende dijk door. Hierdoor overstroomden
de Betuwe, de landen van Buren en Culemborg en de Tielerwaard. Liefst
70 dorpen werden een prooi van de vloed. Bij het Huissense dijkgat vormde
zich intussen een vijftien meter diep wiel. Deze kolk vloeide samen met
het oude, oostelijke deel van de Bloem. In de zomer van 1770 begon
de dijkstoel van het Gelderse Ambt Over-Betuwe met het dijkherstel.
Het berooide Huissen, dat een Kleefs-Pruisisch eilandje in Gelderland
vormde, had namelijk geen centen voor dat herstel. De nieuwe dijk verrees
verder landinwaarts, op moerassige delen van de Bloem. Deels kwam de
Bloem daardoor in de uiterwaarden te liggen. Het buitendijkse Bloemdeel
– grotendeels de kolk van 1769 – werd de Grote Bloem gedoopt.
Vóór het dijkherstel van 1770 voerde de dijkgraaf van Over-Betuwe al
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wiel met twee gezichten

Kwaliteiten
De Grote Bloem heeft zeldzame trekjes. Hij behoort tot de grootste
dijkdoorbraakkolken van de Betuwe. De plas bestaat feitelijk uit twee wielen,
een westelijk, met lelie bezet, gedeelte, voor de dijkverlegging van 1770
verbonden met het wijde Bloemwater. En een jonger, oostelijk, gedeelte,
dat door zijn diepte nog blank oogt. De kolkgedaante en de grote afstand
waarover de plas de uiterwaarden in steekt, verraden dat de dijk eens verder
in de richting van de rivier lag. Een smal, afbuigend, perceelsbeloop aan de
zuidkant van de Grote Bloem markeert nog de plaats van die verdwenen
Kleefs-Huissense dijk.
Manco’s; gevaren
In de laatste decennia is er nogal wat puin gestort langs de oevers, vooral
in de noordoosthoek en aan de oostkant van het buitenwiel. Daarnaast
dreigt hoog opgaand wilgenstruweel op de oostoever de kolk in te kruipen,
aldus de verlanding versnellend. Tevens bestaat het gevaar dat de plas
in de toekomst opgaat in nieuwe natuur. Hierdoor zou hij verwilderen en
zijn identiteit verliezen. Funest voor de herkenbaarheid als wiel is ook
als de Grote Bloem zou worden verbonden met een nevengeul of – wat
momenteel wordt gepland in de uiterwaarden – een zandwinplas. Schadelijk
is eveneens als die zandput te dicht bij de Grote Bloem zou worden
gegraven; door de schurende werking van de stroom zou tenslotte het oude,
vertrouwde gezicht van het wiel worden verminkt.
Een ander gevaar gaat uit van het beheersplan van de Organisatie ter
Verbetering van de Binnenvisserij. Slechts inzoomend op de belangen van
de hengelsport, verguist dit plan een verschijnsel dat juist zo karakteristiek
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is voor wielen: aanwezigheid van grote diepten met een spronglaag. De
spronglaag ontstaat ieder voorjaar in diepe plassen en kenmerkt zich door
een dramatische daling van temperatuur en zuurstofgehalte. Beneden de
spronglaag is het water kil en zuurstofloos, daarmee ongastvrij voor vissen.
In 1990 werd hengelsportclub Sint Petrus – eigenaresse van de Grote
Bloem – dan ook op het hart gebonden ’s zomers regelmatig op grote diepte
zuurstofmonsters te laten nemen. Gesuggereerd werd om bij een signaleren
van de spronglaag de kolk ondieper te maken. En wel door hem zodanig
te dempen dat de maximale diepte van tien meter door stort van puin en
klei/humus zou worden teruggebracht naar een diepte van drieënhalve tot
vierenhalve meter! Dat zou een flagrante aantasting zijn van dit in zijn soort
unieke aardkundige monument.
Landschappelijke aanbevelingen
• Nog altijd is uit het patroon van diepten en ondiepten het fascinerende
verleden van de Grote Bloem op te maken. In het oostelijk deel van het
buitenwiel loopt de zandige oever prompt af naar een haast grondeloze
diepte van tien meter, de plek waar in 1769 de uitstulpende dijk bezweek.
In 1990 werd vastgesteld dat het wiel verder westwaarts snel minder diep
werd, eerst een zone met een maximale diepte van zes meter, vervolgens
– in de westelijke helft – een zone van drie tot één meter diep. Van het
gezicht van de plas is nog heel wel af te lezen dat ooit twee wielen zijn
samengevloeid: een oud, ondiep gedeelte met grillige, modderachtige
oevers en een weelde van lelies en een jonger, diep gedeelte dat zandige
oevers en weinig begroeiing bezit. Er moet op worden toegezien dat deze
aardkundige en cultuurhistorische kwaliteiten intact en ook herkenbaar
blijven.
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• Wegens aanwezigheid van een dikke laag bagger op de bodem behoort
de kolk te worden opgeschoond. Daarmee kunnen twee vliegen in één
klap worden geslagen: kering van de verlanding en waarborging van het
voorbestaan van het voor wielen zo karakteristieke verschijnsel van de
spronglaag.
• Verder al het puin langs de oevers, vooral gelegen aan de noord- en
oostkant van de plas, opruimen; oevers weer herstellen in oude glans.
• Aangeprezen worden de ideeën die zijn uitgewerkt in het Arcadisrapport “Ruimte voor de Huissense Bloemen”. Dit rapport werd gemaakt
in opdracht van de gemeente Huissen. Eén van de voorgestelde
maatregelen was het uitbeelden van de verdwenen Kleefs-Huissense dijk
met zijn opvallende rivierwaartse knik. Deze dijk spoelde deels weg ter
hoogte van de huidige Grote Bloem; de intact gebleven delen van deze
dijkkronkel werden afgegraven met de dijkverlegging in 1770.
• Het beloop van die dijkkronkel kan zichtbaar worden gemaakt door aanleg
van een struweeldam, een dam beplant met een meidoornhaag.
• Aan de buitenzijde van die dam een greppel van een meter diep graven;
de vrijgekomen aarde benutten voor de dambouw. De Kleefse ‘dijk’ van
meidoorns begint bij de buitenteen van de dijk tegenover de grenspaal
Huissen-Angeren en draait naar de zuidoever van de Grote Bloem.
• Aan de noordoever wordt de struweeldam voortgezet naar de bandijk ten
westen van de parkeerplaats, schuin tegenover de Diepe Bloem.
• De aanleg van de struweeldammen maakt dichting van een deel van een
kleiput bezuiden de Grote Bloem noodzakelijk.
• De wilgenbegroeiing op de oostelijke oever vormt een welkom groen
decor. Dit zal, samen met de struweeldammen die de Kleefse dijk
gaan uitbeelden, de herkenbaarheid van de Grote Bloem als buitenwiel
vergroten. De groene omlijsting aan zuid-, oost- en noordkant zal de relatie
van de kolk met de in 1770 verrezen en nog altijd wakende dijk versterken.
Bovendien vormt het groene decor een natuurlijke, markante scheiding
tussen de Grote Bloem en de wijde zandwinplas die naar verwachting ten
oosten van het buitenwiel zal komen te liggen.
• Daarnaast de openingen (met hengelsportstekken) in het wilgenstruweel
op de oostelijke oever natuurlijker spreiden. Dat kan door aanbrenging
op onregelmatige onderlinge afstanden van nieuwe openingen en door
opvulling van te dichten gaten met struikwilg en meidoorn.
• In de geschapen openingen kunnen strandjes worden aangelegd.
• De wilgenjungle op de oostelijke oever gefaseerd afzetten zodat de ruigte
niet het wiel in kruipt en de verlanding versnelt.
• Waarborgen van openheid tussen buitenwiel en struweeldammen; hier
oprijzend geboomte en struikgewas zoveel mogelijk verwijderen en
geen nieuwe ontwikkeling van opgaand groen toestaan. Dit om de Grote
Bloem en zijn omgeving optimaal te laten spreken als landschappelijk
geschiedboek.
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Recreatieve aanbevelingen
• Gedacht is nog aan een wandelroute die deel uitmaakt van de Bloemroute.
Hij voert vanaf de dijk bij grenspaal Huissen-Angeren langs de binnenzijde
van de struweeldam naar de oever van de Grote Bloem, loopt daarna via
de oostelijke kolkoever naar de struweeldam ten noorden van de Grote
Bloem en leidt vervolgens langs deze schaduwrijke dam naar de dijk ten
oosten van de Diepe Bloem. Hierna kan de route langs de dijkteen naar
de Molenweide voeren. De wandelroute kan ook nog vanaf de oostoever
van de Grote Bloem langs de del naar de Molenweide lopen. Er bevindt
zich al een pleisterplaats bij de dijkafrit ter hoogte van de Grote Bloem.

•

•

Ecologie
vis met arendsogen kraait koning

Ecologische opmerkingen bij de landschappelijke
voorstellen
Kolk
• Het weidse buitenwiel is in ecologisch opzicht een aantrekkelijke kolk.
De plas oogt vrij helder en bezit een kaal, diep gedeelte en een grote
variëteit van ondiepten die overgaan in allerlei verlandingszones.
Onderdeel van die zones zijn strandjes waarop vogels foerageren, oevers
met wilgenstruweel dat vogels dekking biedt en randen met water- en
oeverflora. Aan de westkant prijkt een brede gordel waterlelies, die
overgaat in rietpartijen. Het geel van grote partijen watergentiaan en het
roodpaars van legio kattestaarten kleurden in juli 2005 de zuidoever.
Hier en aan de noordoostoever pronkte op meerdere plaatsen de
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•

zwanenbloem. De Grote Bloem doet zijn naam alle eer aan. Blijkbaar is er
verbetering ingetreden in de laatste vijftien jaar. Eind jaren tachtig bleek
namelijk het aantal waterplanten in de kolk gekelderd te zijn. Verontreinigd
rivierwater, inspoeling van meststoffen en een veranderde rivierdynamiek
– meer overstromingen in het bloeiseizoen en grotere schommelingen in
waterpeil – werden destijds bestempeld als de grote boosdoeners.
In 1990 is de visstand onderzocht; in de Grote Bloem werden tien
vissoorten geteld, meest brasem, blankvoorn en baars. Ook werden
relatief veel snoek en snoekbaars aangetroffen. De vispopulatie bleek
vrij gering te zijn, wat typerend is voor diepe wateren met zandige
bodem. Deze worden gekarakteriseerd door aanwezigheid van vrij
weinig waterflora en een spronglaag waar beneden zich een zuurstofloze
laag bevindt. Ecologische aanbevelingen behoren deze voor een wiel
typerende kwaliteiten te respecteren. Voorlichting is dan ook gewenst
waarbij hengelaars wordt aangeraden ’s zomers niet beneden de
spronglaag - ofwel dieper dan circa vijf meter - te vissen omdat anders
beslist bot zal worden gevangen!
De visstand kan worden bevorderd zonder de Grote Bloem te
beschadigen. Zo kunnen florarijke, visvriendelijke oevers worden
geschapen door herstel van de noordelijke oever. Hier ontstaat ruimte
voor zo’n herstel na opruiming van puin en betonrelicten van een in 1970
afgedankt zwembad. Een gezonde vispopulatie vormt een magneet voor
visetende vogels als reigers en bepaalde eenden.
Ecologisch interessant voor de Grote Bloem is de snoek. Deze is
afhankelijk van een goede stand van witvis. De snoek loert vanaf de zoom
van riet- of plomppartijen op zijn prooi en gebruikt bij zijn jacht vooral zijn
ogen. Dat betekent dat hij gebaat is bij helder water. Reden om deze jager
te promoveren tot highlight van het wiel. De snoek draagt zelf ook bij aan
grotere helderheid van kolkwater. Want hij verslindt brasems die de bodem
omwoelen en zo de kolk extra troebel maken.
Met grote hengelwedstrijden voorkomen dat massaal lokaas wordt
uitgestrooid.

Kolkomgeving
• Gewenst is ontwikkeling van bloemrijk grasland langs de dijk.
• Zo ook in de groene ruimte tussen de struweeldammen aan de noord- en
zuidkant van het wiel en de kolkoevers. In deze zone ligt oudhoevig land,
land dat door de dijkverlegging in de winterbedding is terechtgekomen.
• Het bloemrijke grasland zal insecten en weidevogels aanlokken. De hagen
die het Kleefse dijkbeloop gaan markeren, zijn onder andere interessant
voor zangvogels en muizen, die weer roofvogels aantrekken. Ook bieden
de aangelegen greppels beschutting aan allerhande kleine diersoorten en
amfibieën.
• Om infiltratie van meststoffen in het wiel te verminderen rond de oevers
een zone ter breedte van vijf meter aanhouden waarin niet wordt geboerd.
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