
Kolk van Maters in Lent

Cultuurhistorie
wiel symbool van de pijn van de flessenhals  

Achtergronden 
de Kolk van Maters vormde een eeuwenoud binnenwiel, dat al in 1605 werd 
genoemd. Sprake was toen van de “waeij van de Stelt”, anders gezegd het 
wiel van de Stelt, de naam van een naburig, intussen verdwenen, herenhuis. 
het wiel vormt een litteken van een zestiende-eeuwse dijkbreuk, mogelijk 
een van februari 1571. er vielen destijds doorbraken bij Bemmel, doornik, 
Lent, heteren, driel en mogelijk ook bij huissen. de Betuwse dijkbreuken 
resulteerden in een ongekend grote overstromingsramp. Westwaarts 
ruisend, maakte de watervloed korte metten met de Aalsdijk, op de grens 
van de Betuwe en het Land van Buren. Zelfs forceerde de waterwolf de 
zware diefdijk, gelegen op de grens van holland en gelderland. daarna 
bezegelde de vloed het lot van de Bazel- en Zouwedijk, de dwarsdijk tussen 
de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard. Van Bemmel-Lent-huissen tot 
aan de Kinderdijk veranderde het land in een bare zee. 
In Lent bezweek de dijk, behalve bij de Stelt, ook verder westwaarts, 
tegenover nijmegen. de doorbraken waren voorafgegaan door een 
ijsverstopping. debet daaraan moet de flessenhals in de Waalbedding bij 
nijmegen zijn geweest. een vernauwing, waarin zich het ijs gemakkelijk kon 
opeenhopen. Flessenhals en ijsopeenstapeling zullen hebben geleid tot 
enorme opstuwing van Waalwater en overloop van de Lentse dijk.  
op sint-pietersdag – 22 februari – inspecteerden dijkgraaf en heemraden 
van de over-Betuwe de Lentse en Bemmelse dijkgaten. Voorbereidingen 

werden getroffen tot afsluiting van de dijkgaten met een ring- of 
nooddam. deze beringing werd gelegd buitenom het ontstane wiel, in de 
Schenkenwaard. Later in het jaar werd ook de nieuwe dijk aan de buitenzijde 
van de kolk, in de Schenkenwaard, gelegd. deels verrees die daarbij op de 
beringing, deels op dijkdellen, laagten waar specie was afgegraven voor 
dijkreparaties. In 1651 werd gerept van de aanleg van een kweldam om het 
binnenwiel.   
tot ver in de 20e eeuw toe was de Kolk van Maters een bekend water in de 
wijde omtrek. het was ronduit populair onder de plaatselijke schaatsfreaks. 
een kleine menigte Lentenaren zwierde in koude winters over het ijs van de 
plas. Betreurd werd door menigeen dat het illustere water in de jaren van 
de wederopbouw verdween. In 1946 werd puin van in de oorlog verwoeste 
huizen in het wiel gestort. op den duur werd de plas gebruikt als stortplaats 
voor vuilnis. een tijdlang belandde al het afval van Lent in het wiel. In de 
jaren zestig schijnt de vuilstort te zijn gestaakt; het afval werd afgedekt met 
een laag grond ter dikte van een halve meter, die daarna werd ingezaaid 
en gebruikt als weide. Met hoge rivierstand en kwel kan ter plaatse van het 
oude wiel weer een forse plas ontstaan.     

landsChap
waarschuwende vinger in kersvers stadsdeel

KWALIteIten 
niet alles van de Kolk van Maters is de wereld uit geholpen. de weide 
aan de dijkteen vormt een laagte die zich met hoge Waalstand en kwel 
weer vult met water. een deel van het binnenwiel lijkt dan terug te keren. 
die indruk wordt versterkt door het gave beloop van de nabije dijk. de dijk 
vertoont nog dezelfde bocht, waarmee die na de overstromingsramp van 
weleer om het wiel is gelegd. hersteld in volle glorie, bij wijlen blootstaand 
aan de rivierdynamiek en weer een hechte relatie vertonend met de dijk, 
kan het herstelde wiel weer spreken als een litteken van een dijkbreuk. 
net als de andere Lentse wielen vormt het een waarschuwende vinger 
in het landschap, laat het zien hoe kwetsbaar het gebied van de huidige 
Waalsprong was voor het geweld van de rivier. een kwetsbaarheid, 
die vooral werd veroorzaakt door de vernauwing in de Waalbedding bij 
nijmegen. het water was echter niet alleen een vloek maar ook een zegen. 
Waar het zand, gespoeld uit de wielen, vruchtbaar boerenland herschiep in 
een woestijn, gedijde later tabaks-, fruit- en glascultuur. op dit welvarende 
boerenland wonen straks tienduizenden inwoners van nijmegen, gezegend 
met allerhande gemakken. het landschap mag dan een metamorfose 
ondergaan, onveranderd blijft de noodzaak om de veiligheid te waarborgen. 
Zo bewijzen nog eens de plannen om een nevengeul bij Lent aan te leggen. 
Plannen om een aangezwollen Waalstroom ontzet te kunnen geven rond 
een historisch knelpunt. 
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MAnco’S; geVAren
onbewust van de kansen die een wielherstel aanreikt voor de identiteit van 
het noordelijk stadsdeel, zou men de locatie van het oude wiel licht kunnen 
bestemmen voor stedenbouwkundige ontwikkeling, zoals woningbouw. 

LAndSchAPPeLIjKe AAnBeVeLIngen 
de kwelkom wordt begrensd door een waterbassin, kassen en woonerven. 
In de toekomst zal het kassenbedrijf noordwestelijk van het weiland 
plaatsmaken voor stedenbouwkundige voorzieningen. Zo schijnt rond de 
dijk een appartementencomplex te worden gepland. deels zou de ruimte, 
vrijkomend door de verdwijning van de tuinderij, moeten worden benut 
voor wielherstel. een lichtend voorbeeld kan zo ontstaan van herstel 
van monumentaal blauw dankzij de komst van rood, van behoud door 
ontwikkeling. 
de gedachte is om eerst de dijkberm duchtig met klei te verzwaren. 
daarna met een geleidelijk aflopende oever het wielherstel inzetten. de 
maximale diepte zal zo’n drie meter bedragen. Bij het graven zal men 
stuiten op een afvalstort, deels bestaand uit puinafval. 
opgegraven puin en aarde gebruiken voor herbouw van de kweldam. 
Aan de zijde van de kweldam behoort de kolkoever te worden opgetuigd 
met rietkragen, beplanting die ook kan fungeren als een natuurlijke 
antiverdrinkingsberm. 
rietkragen opfleuren met gele lis en deze rietzone richting het water laten 
overgaan in een zone met lisdodde en/of mattenbies en een zone met 
watergentiaan, witte waterlelie en/of gele plomp. 
de herbouwde kweldam accentueren met een rij knotwilgen. 
Verder de plas een functie geven in het stedelijk waterbeheer. Vanaf het 
geplande appartementencomplex en andere nabije nieuwbouw kan met 
plasregen in de zomer hemelwater worden toegevoerd. deze watertoevoer 
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leidt tot versterking van de landschappelijke en ecologische kwaliteiten 
van het wiel. Waterberging kan zo bijdragen tot bewaring van een element 
dat boekdelen vertelt over de achtergronden van de woonomgeving en dat 
een boeiende stepping-stone belooft te gaan vormen tussen het domein 
van de mens – de sfeer van het wonen – en dat van de natuur, de sfeer 
van de rivier. 

recreAtIeVe AAnBeVeLIngen 
Aanbrenging van een pleisterplaatsje op de westelijke wieloever. 
Plaatsing van een informatiebord waarop de achtergronden van het 
herstelde wiel zijn belicht.  

eCologie
godgewijde vlieger, link tussen stad en natuur 

ecoLogISche oPMerKIngen BIj de LAndSchAPPeLIjKe 
VoorSteLLen   

KoLK
relatief ondiep voor een wiel maar begroeid met zuurstofproducenten als 
waterpest en hoornblad en getooid met beschutting biedende beplanting 
als gele plomp of watergentiaan, kan de kolk een paradijsje worden voor 
vissen die goed tegen tijdelijk laag water kunnen, zoals de zeelt, de grote 
of kleine modderkruiper en het vetje. Struweel en bos bij het wiel kunnen 
allerlei zangvogels lokken, zoals de braamsluiper en de spotvogel, die 
beide geen been zien in vestiging in een verstedelijkte omgeving.  
Bevorderd tot ecologisch highlight van het wiel is de torenvalk. opgesierd 
door een roodbruine rug met een donkere tekening, vormt de torenvalk 
een bekende verschijning. In de vlucht is hij herkenbaar aan de korte, 
spitse vleugels en de lange rechte staart. opvallend is vooral de 
jachttechniek: het stilstaan in de lucht,  bidden of wiekelen genoemd. 
Bij het bidden wordt door uitspreiding van de staart en het klapwieken 
van de vleugels een vaste positie aangehouden. doodstil in de lucht 
hangend, kan de vogel gemakkelijker een knaagdier traceren. Waarna het 
slachtoffer in een stootduik wordt gepakt. het bescheiden karakter van de 
prooi – meestal een muis – maakte dat de torenvalk niet werd gezien als 
ideaal voor de valkenjacht. Al liet de torenvalk zich gemakkelijk trainen en 
gold hij voor valkeniers als een vogel waarmee de kneepjes van het vak 
konden worden geleerd. Bijgevolg zal hij ook de adellijke bewoners van de 
landgoederen rond Lent hebben behaagd. 
Vandaag de dag nestelt de torenvalk tot in het hartje van dorpen en 
steden. hij huist in of op allerlei gebouwen, zoals kerktorens, fabrieken, 
windmolens, stallen, schuren, ruïnes en hoogspanningsmasten. de 
torenvalk eigent zich soms ook eendenkorven en oude nesten van duiven, 
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eksters of zwarte kraaien toe. In de laatste decennia laat de roofvogel 
zich ook verlokken tot vestiging in speciale nestkasten. geïnspireerd tot 
plaatsing van die kasten hadden vooral de initiatieven van dr. A.j. cavé in 
de jonge, nog kale Flevopolders. cavé liet vanaf 1959 zo’n 280 nestkasten 
op twee meter hoge palen aanbrengen in oostelijk Flevoland. In de eerste 
helft van de jaren zestig kon hij een kleine 1.500 torenvalken beringen, 
die hij voor een deel regelmatig kon terugvangen. hierdoor kon hij legio 
experimenten uitvoeren die uitmondden in een belangrijk proefschrift. 
ook bij de Kolk van Maters zou een nestkast welkom zijn. Vanhier beschikt 
de vogel over een weids jachtgebied, waaronder de Lentse waarden. 
Plaatsing van de nestkast is gewenst bij de oostelijke kolkoever. eenmaal 
hier neergestreken, vormt de torenvalk het zinnebeeld van de ecologische 
relatie tussen de sfeer van de mens en die van moeder natuur, tussen 
wonen op de overslag - bij een doorbraakkolk en een rijzige dijk - en 
leven bij het domein van de machtige rivier, de buitenpolder, voorheen 
de Schenkenwaard. Aldus versterkt de torenvalk een fascinerende 
landschappelijke relatie tussen stad en rivier die bij tussenpozen door de 
kwel wordt veraanschouwelijkt en opgeluisterd.    

KoLKoMgeVIng
Behalve langs het binnenwiel ook langs het dijktalud bloemrijk grasland 
ontwikkelen om meer insecten aan te trekken. 
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