
Waai in Doornenburg

Cultuurhistorie
door CraCxdel ongewoon weidse doorbraakkolk  

Achtergronden 
Mogelijk is de Waai ontstaan als gevolg van een dijkbreuk in 1511. Kwel 
moet de doornenburgse dijk de genadeklap hebben toegebracht. de Waai 
snijdt namelijk in een zandige rivierbedding. Verband met die stroombedding 
heeft vermoedelijk ook het toponiem Krakkedel. dit vormt een verbastering 
van cracxdel, een samentrekking van crac ofwel spleet en del ofwel laagte. 
Anders gezegd: een geul in een laagte.
ongelukkig was ook de ligging in het voorterrein van de dijk van een oude 
rijnmeander, die nog in de vijftiende eeuw de scheiding vormde tussen 
de Betuwe en de Liemers. de stroomrug van die rijnbedding moet het 
voorterrein van de dijk een ronduit zandig, doorlatend karakter hebben 
gegeven. hierdoor zal extra veel kwelwater zijn doorgedrongen tot de 
ondergrond van de dijk. 
na de doorbraak woelde het rivierwater massa’s zand los in de diepten van 
het ontstane wiel en stortte die uit over de omtrek. Aan de landzijde van de 
dijkbreuk raakte het boerenland overdekt met een dikke deken van zand. 
door de aanwezigheid van deze dikke, doorlatende zandlaag zal de nieuwe 
dijk buitenom het diepe wiel zijn gelegd. de kolk werd ook voorzien van een 
kweldam om de kwel, bij hoge rivierstand opwellend in de kolkbodem, in te 
perken. Al in 1662 werd de kweldam bij de Waai genoemd.       
Vroeger verschafte het wiel de omwonenden belangrijke mondkost: vis. Zo 
werd er veel paling gevangen. hier werd in de winter op inventieve wijze op 
gevist. In een wak in het ijs liet men een mand, gevuld met een dode kip en 
stro en verzwaard met stenen, naar de bodem zakken. Als later de mand 

werd opgehaald, krioelde het daarin van de alen. 
oude vissers vertelden dat er in de kolk snoeken zaten die zo oud waren dat 
het mos op hun koppen groeide. helemaal uit de duim gezogen zijn deze 
verhalen niet. Want snoeken kunnen volgens sommige geleerden liefst 60 
tot 70 jaar oud worden. Beweerd wordt dat in de Waai minstens één meter 
grote exemplaren rondzwemmen. nog in 2005 werd met heilig ontzag 
gesproken over een snoek van zeker één-en-een-kwart meter lang. 

landsChap
sChoolvoorbeeld van vallen en opstaan

KWALIteIten 
de Waai imponeert door zijn voor zijn leeftijd – een half millennium 
oud – geweldige omvang. nota bene is het wiel in de loop van de tijd 
nog fors gekrompen. Weidse wielen passen meer bij het beeld van 
de dijkbreuken van de achttiende en negentiende eeuw. de waterwolf 
was toen gewelddadiger dan ooit door een noodlottige samenloop 
van omstandigheden: het rijzen van de rivierbedding als gevolg van 
verzanding, het almaar verder ophogen van de dijken en het inklinken 
van het binnendijkse land. Voor een zestiende-eeuws wiel is de Waai dus 
buitengewoon groot. Imposant is daardoor ook de lengte van de dijkbocht, 
die zich, naar het recept van de toenmalige trend in het dijkherstel, plooit 
naar de kolkoevers. hofsteetjes langs de dijkteen herinneren nog aan 
de cultivering van een door water, ijs en zand geruïneerd boerenland en 
verzinnebeelden daarmee het herstel. Wiel en omgeving vormen een 
schoolvoorbeeld van een landschap van vallen en opstaan, van nederlaag 
en zege, van apocalyps en idylle, van “ik worstel en ik kom boven”.

MAnco’s; geVAren
grote delen van het binnenwiel, met name in de zuidoosthoek, zijn al sterk 
aan het verlanden. daarnaast is de identiteit van de plas vervaagd door 
onsamenhangende beplanting op de erven langs de kolk. Meest storend 
is wel het opgaande geboomte op de noordelijke kolkoever. ’s Zomers 
belemmert dit groen het uitzicht vanaf de dijk over de wijde kolk. het 
verstoort daardoor de relatie tussen wiel en dichtbij gelegen, majesteitelijke 
dijkbocht. het gewraakte geboomte rijst op bij vier hofsteetjes gelegen 
aan de dijk. de bewoners laten het groen langs de kolkoevers opkomen, 
blijkbaar om de camping aan de overzijde van de kolk te maskeren. 
Minder geslaagd is ook het gekunstelde karakter van het gewas langs de 
oevers bij de camping aan de zuidoostkant van de kolk – laurierkers en 
coniferenhagen – en bij de boerderij aan de zuidwestkant, een vrij massieve 
elzenhaag. ongelukkig is verder dat het binnenwiel slechts via de camping 
is te bereiken; het ontbreekt aan een luw plekje van waaruit met volle teugen 
kan worden genoten van de pracht van de kolk.   
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LAndschAppeLIjKe AAnBeVeLIngen 
eeuwenoud en daardoor op de bodem bedekt met een dikke laag blubber, 
moet de kolk eens worden opgeschoond. 
Verder kan de verlande zuidoostelijke uitloper – de staart van de kolk – 
weer worden open gegraven. daarbij een geul van drie tot vier meter diep 
maken, die vis met hete zomers een veilige thuishaven biedt. 
de geul aan weerszijden opschikken met stroken gele plomp en de 
aangelegen oevers zachtjes laten hellen. 
deels kan de uitgegraven bagger worden gebruikt voor het fatsoeneren en 
natuurlijker inrichten van de zuidoostelijke oever. 
Allereerst hier de houten beschoeiingen, plompe ijzeren steiger en 
gedateerde houten veranda opruimen. 
daarna de steile oevers zodanig aanvullen met aarde dat ze geleidelijk 
gaan aflopen.
op de nieuwe oevers partijen riet en lisdodde planten, maar hiertussen 
wel ruimte reserveren voor aanleg van wat gecamoufleerde vissteigers. 
Voorts de hogerop langs de oevers staande coniferen- en 
laurierkershagen verruilen voor streekeigen groen. Zoals een haag van 
liguster, kornoelje, meidoorn en/of veldesdoorn. 
Vervolgens een rij knotwilgen aanbrengen tussen de ligusterhaag 
en de rietoevers. de uitdijende wilgenkruinen zullen dan de 
campingvoorzieningen gaan onttrekken aan het oog van de bewoners van 
de noordoever. 
op andere plaatsen langs de rand van de camping bomen als Italiaanse 
populieren en dennen vervangen door inheems struweel, met name 
wilgen, elzen en zwarte populieren.
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het verlies van de - door natuurontwikkeling verdwenen  - strook water aan 
de zuidoostoever moet worden gecompenseerd aan de tegenovergelegen 
oever. Langs die oever lag in 1832 een strook moeras, in de lus van de 
kolkstaart uitmondend in een wilgenbos. deze, zuidwestelijke, kolkoever 
herstellen door hem wat flauwer te laten aflopen en hem daarbij 
westwaarts op te schuiven. 
de nieuwe oever voorzien van een struweel van wilgen en elzen. Aldus 
ontstaat er meer eenheid in beplanting rond de zuidelijke kolkhelft. tevens 
wordt zo een goed alternatief geboden voor de huidige onnatuurlijke 
elzenhaag. 
ook de gelegenheid te baat nemen om het snoeiafval en puin langs de 
zuidwestelijke oever op te ruimen. 
de baggerspecie die overblijft na het herstel van de Waai mag worden 
gedumpt in een kleiput in het voorterrein van de nabije dijk. Wel erop letten 
dat daarbij geen kostbare ecologische waarden verdwijnen. de bewuste 
kleiput vormt een dissonant in het landschap als een onderdeel van 
alternatief I van het plan tot de zandwinning in de huissensche Waarden 
zou worden verwezenlijkt. dat onderdeel behelst het vernatten van een 
boogvormig percelencomplex, genaamd de strangsche en hollecampsche 
Weyde en gelegen even ten noorden van de dijk bij de Waai. door 
die vernatting zal de rijnmeander weer zichtbaar worden die in de 
Middeleeuwen de grens vormde tussen Liemers en over-Betuwe. 
cruciaal is eveneens meer harmonie in de beplanting aan de noordoever. 
hierin zouden ook openingen moeten komen voor een fraai uitzicht vanaf 
de dijk over de plas en voor een hechtere relatie tussen wiel en dijkbocht. 
een optie is concentratie van het oprijzende groen rond de hofsteetjes. In 
dit geval kan worden overgegaan tot verwijdering van het hoog opgaande 
struweel en geboomte op de oevers tussen de hofstede-erven, zoals 
coniferen, laurierkers en verwilderde wilgen. Bij die ingreep wel de 
fruitbomen sparen. 
nodig is ook een opknap van de kwelafvoersloot gelegen aan de zuidkant 
van de Waai. die sloot vormt nog het enige landschapselement dat 
herinnert aan het verschijnsel kwel. de kweldammen van de Waai zijn 
immers niet meer zichtbaar. de kwelafvoersloot kan worden omgetoverd 
tot een natte zone die over zekere afstand de ligging markeert van de 
cracxdel: de fossiele stroombedding waarin de bodem van de Waai moet 
steken.  
de hierbij gewonnen aarde kan deels worden gebruikt om de kweldam 
zuidwestelijk van de kolk min of meer te herstellen.  
gewenst is tevens uitvoering van het bovengenoemde plan tot herstel van 
de verlande rijnmeander in de strangsche en hollecampsche Weyde. 
deze kwelzuchtige stroombedding moet mede debet zijn geweest aan 
de fatale dijkbreuk waardoor de Waai is ontstaan. ook laat die rijnbocht 
zien hoe sterk rivieren konden meanderen in de tijd dat ze nog niet in 
het keurslijf van de dijk waren gestopt. een tijdlang lag de grens tussen 
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Liemers en Betuwe vlakbij de Waai. Al met al bestaat er een boeiende 
relatie tussen de Waai, de verlande cracxdel, de dijkbocht en de ooit zo 
sierlijk kronkelende rijnloop in de strangsche en hollecampsche Weyde. 
deze slingerende rijnloop kan als dode rivierarm, als strang, terugkeren. 
Mooi zou ook zijn een visualisering in de zogeheten torenweide van de 
plek van het verdwenen kasteel de Ward. dit torende aan de Liemerse 
kant van de meander. Markering van de kasteellocatie kan door herstel 
van de hoefijzervormige gracht en de hierbinnen gelegen terp. hierop 
zou een onderkomen voor natuureducatie kunnen verrijzen. dit centrum 
kan bijvoorbeeld via de oude oprijlaan – allee – van het kasteel worden 
verbonden met de dijk bij de Krakkedel. 

recreAtIeVe AAnBeVeLIngen 
Aanleg van een wandelpad vanaf de dijk naar de noordoostelijke oever.
Aanbrenging van een pleisterplaatsje bij die oever. 
Alternatief: aanleg van een pleisterplaats bij de afrit aan de noordwestzijde 
van de kolk, op een punt vanwaar een goed uitzicht is geschapen over de 
volle omvang van het wiel. 
overleggen met de campinghouder hoe de wielpracht vanaf de camping 
kan worden beleefd. 
Verder overgaan tot het uitstippelen van een route – de Waairoute - langs 
elementen die boekdelen vertellen over de ontwikkeling van het landschap 
in de omtrek, namelijk de fossiele rijnmeander in de uiterwaarden, de 
plek van kasteel de Ward, de oude stroomrug cracxdel in de ondergrond 
van de dijk, het binnenwiel de Waai, de nieuwe, majesteitelijke dijkkronkel 
bij de Waai en de rustieke omgeving met nostalgische hofsteetjes aan de 
binnenteen van de dijk.   
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eCologie
maCho met blits bruiloftspakje, smaakmaker 

ecoLogIsche opMerKIngen BIj de LAndschAppeLIjKe 
VoorsteLLen   

KoLK
het kolkwater oogde in juli 2005 allesbehalve helder. Fraai was echter 
dat grote partijen gele plomp het wiel omkransten en zo zijn contouren 
accentueerden. Aan de zuidkant zorgde een menigte kattestaarten voor 
opsmuk. drijfplanten als plomp boden het viskroost volop mogelijkheid tot 
schuilen. 
Aan te prijzen is het herscheppen van de steile, smalle oevers aan de 
zuidoostkant van de plas in bredere, natuurlijke oevers. 
tijdens het herstel van de staart van de kolk erop toezien dat de hier 
bestaande verlandingsstadia terugkeren, zij het over kleinere oppervlakte. 
en wel via een zone blank water, een zone gele plomp, waarin visjes 
kunnen schuilen, en een moeraszone met riet, lisdodde, gele lis, wilg en 
kattestaart, een zone geschikt voor amfibieën en reptielen. 
deze zonering uitbreiden bij herstel van het zuidwestelijke wielgedeelte. 
Aan de noordoever kan het opgaande oevergewas plaatsmaken voor 
een vlechtheg. deze heg verbindt de verschillende erven en slingert 
zich om de aanwezige bongerdjes heen. Voordeel van die heg is dat 
de noordoevers op passende wijze meer openheid en meer coherente 
beplanting krijgen. Bovendien openbaren zich kansen om de schapen 
binnen de bongerds te houden. Zo ontstaat tussen hofstede-erven en 
dijktalud meer mogelijkheid tot ontwikkeling van bloemrijk grasland. 
Met het oog op de reputatie en de potentie van de kolk wat betreft de 
visstand is de ecologische smaakmaker van de Waai te zoeken onder 
zijn koudbloedige bewoners. gelet op de ambities van het wielherstel 
moet worden gestreefd naar vorming van een behaaglijk thuis voor de 
bittervoorn: een van de schoonste zoetwaterbewoners van de gematigde 
zone. het mannetje is in de paaitijd paasbest gekleed; rug en bovenste 
helft van zijn flanken ogen dan glanzend groen, blauw of zelfs lila. terwijl 
het onderlichaam roodachtig, karmijn of oranje is. de lengtestrepen op 
de zijden worden smaragdgroen. de mannetjes bevruchten de kuit die de 
vrouwtjes hebben gedeponeerd in de zoetwatermossels. deze mossels 
dragen door hun niet aflatende filterende bezigheid sterk bij aan de 
zuiverheid van het kolkwater. Aanwezigheid van de bittervoorn in de Waai 
verzinnebeeldt de aanwezigheid van helder water en een ooglijke krans 
van gele plomp en andere waterflora, waartussen het talrijke viskroost 
beschutting kan zoeken.     
Wielherstel en verduurzaming van een gezonde visstand worden 
toegejuicht door de bewoners van de camping. daarbij moeten 
beslist kansen worden benut om het gezicht van de camping langs de 
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herstelde oevers te verbeteren. dat wordt momenteel ontsierd door 
verlande kolkdelen, tuinafval en krakkemikkige houten veranda’s van 
de stacaravans. geprobeerd moet worden om een vervanging van 
die vervallen veranda’s door nieuwe, goed bij de omgeving passende 
exemplaren te laten meeliften met het algehele wielherstel. ook de nieuwe 
veranda’s kunnen worden gebruikt voor de hengelsport. 
Wel wordt geadviseerd een natuurcode op te stellen voor de hengelsport 
in de Waai. Afgesproken behoort daarbij te worden dat er niet wordt 
gevoerd aan vissen of vogels. dat de gevangen vis omzichtig wordt 
behandeld en weer wordt vrijgelaten. en dat er niet zomaar vis wordt 
uitgezet in de kolk; de slogan wordt: ecologisch vissen. Aan dit programma 
kunnen nog landschapsexcursies voor de bewoners van de camping 
worden gekoppeld.   

KoLKoMgeVIng
Aanbevolen wordt in een strook ter breedte van zeker vijf meter langs de 
zuidwestelijke oever niet intensief te boeren. 
Voorts de kwelafvoersloot aan de zuidkant van het binnenwiel verrijken 
met natuuroevers en promoveren tot ecologische verbinding. 
ontwikkeling van bloemrijk grasland langs het dijktalud.  
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