
Kolk van Van Wijk in Lent

Cultuurhistorie
vijf dijkbreuken tegenover nijmegen anticlimax na dolle feestpartij 

Achtergronden 
naar alle schijn is de kolk ontstaan door een dijkbreuk in de ijzig koude 
winter van 1564-’65. rond Sint Pieter – 22 februari – was de Waal bedekt 
met een dikke ijskorst. de nijmegenaren sloegen midden op de rivier 
tenten op. en ze dansten en brasten daar onder de vrolijke tonen van 
de tamboerijn. Maar eind februari begon het te dooien en te regenen. 
het ijs in de rivier kwam krakend in beweging en hoopte zich opeen. de 
ijsopeenstapeling werd bevorderd doordat de Waalbedding bij nijmegen een 
flessenhals vertoonde. het Waalwater werd zodanig opgestuwd dat het over 
de Lentse dijk begon te stromen. tegenover de Keizer Karelstad spoelde die 
dijk op liefst vijf plaatsen weg.    
door de Lentse doorbraken overstroomde bijna de hele Betuwe. de vloed 
werd gekeerd door de Aalsdijk, de dwarsdijk op de grens van de Betuwe en 
het Land van Buren. het Betuwse vloedwater moest daardoor afstromen 
via de Linge. hierdoor begonnen de noordelijke Lingedijken over te lopen. 
dat mondde uit in dijkbreuken bij Beesd en rhenoy. Bijgevolg liep ook het 
Land van culemborg onder. de watervloed brak zelfs door de diefdijk heen, 
de kolossale dwarsdijk op de grens van gelderland en holland. de diefdijk 
bezweek op drie plekken; deze doorbraken konden echter prompt worden 

gerepareerd. hierdoor behielden de inwoners van het culemborgse Veld 
toch nog lange tijd natte voeten. op de lage gronden kon het hele jaar door 
niet worden geploegd, gezaaid en gehooid.   
na de catastrofe nam het dijkherstel in Lent een aanvang. daarbij werd het 
wiel binnengedijkt. de dijk verrees tijdens dit karwei tussen de kolkdiepten 
en een strang of dode rivierloop. om de kwel in te perken, werd binnenom 
het wiel een dam gelegd. eeuwen later, rond 1932, startte de bouw van de 
grote Waalbrug. de nabije dijk werd daarbij verder landinwaarts gelegd, 
zodat de kolk deels werd gedempt.   

landsChap
monumentale oase in steedse omgeving 

KWALiteiten 
Met de bouw van de brug liep het wiellandschap grote schade op. de oude 
dijk werd verruild voor een nieuwe, verder landinwaarts liggende dijk. en het 
zuidelijk deel van de kolk werd gedicht. Bijna een half millennium oud, vormt 
de Kolk van Van Wijk echter nog een plas met grote monumentale waarde. 
dankzij de kwel ademt het wiel nog mee met het stijgen en zakken van 
de rivier. Bij de oost- en de noordoever is de kweldam nog intact. Aan de 
noordzijde bevindt zich in de dam een overlaat. omgeven door bosschages 
en een nostalgisch hofsteetje, vormt het wiel een landelijke oase in een 
steedse omgeving. een symbool bij uitstek van de identiteit van een 
kersvers, naar zichzelf op zoek zijnd stadsdeel. 

MAnco’S; geVAren
de kolk is aan de noordzijde erg aan het verlanden. Bovendien belemmert 
het geboomte dat oprijst aan de zuidoever het zicht op het wiel vanaf de 
dijk. hierdoor vervaagt de relatie tussen wiel en nabije dijk, die nog altijd een 
flauwe knik vertoont.  

LAndSchAPPeLijKe AAnBeVeLingen  
gedurende heel wat jaren heeft de kolk het vele blad van het omringende 
geboomte opgevangen. op de bodem moet zich een dikke laag, organisch 
verontreinigde, bagger bevinden die in de zomer een aanslag kan doen 
op de zuurstofhuishouding. om die reden moet de plasbodem eens 
worden opgeschoond. Wegens de nabijheid van de dijk moet dit karwei 
behoedzaam worden geklaard. 
Misschien dat de omstandigheden van de dijk het ditmaal toelaten dat 
bij het schoonmaken van de bodem ook wellen worden opengehaald. 
hierdoor zal de kweldynamiek zich sterker manifesteren in het wiel. 
Verder kan langs de westoever de rietkraag wat worden uitgebreid. 
de vervallen steiger aan die oever vervangen door een nieuw exemplaar 
met passende kleuren. 
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noodzakelijk is ook een versterking van de relatie tussen wiel en kweldam, 
met name in het noordelijk deel van de kwelkom. dat kan door het dras 
plas zetten van verlande kolkdelen tussen de huidige waterlijn en de 
kweldam. 
daarnaast de u-vormige slootverbinding in de noordelijke helft van de 
kwelkom herstellen; verwijdering daarbij van het aarden lichaam in de 
sloot bij de noordwestelijke oever. 
de bosschages tussen noordoever en kweldam mogen worden aangevuld 
met nieuw geboomte en struweel. dat versterkt het besloten karakter van 
de kolk, fraai voor een binnenwiel in een verstedelijkte omgeving.  
gewenst is ook een opschoning en opknap van de kweldam bij de oost- 
en noordoever, waardoor die oude kade weer zichtbaar wordt. 
Langs het damgedeelte bij de oostoever een rij knotwilgen planten. 
Voorts de overlaat van grasbeton, rond 2000 in het noordelijk 
kweldamgedeelte aangebracht, meer herkenbaar maken. 
in het groen tussen overlaat en kolk  een doorkijk verwezenlijken, zodat 
men vanaf de noordkant van de kwelkom de plas kan zien blinken. 
hersteld kan nog worden de kwelafvoersloot bij de oostelijke kolkoever, 
aan de buitenkant van de kweldam. 
Bovendien langs de oostelijke oever de overjarige populieren verwijderen. 
het hoge geboomte langs die oever vervangen door struweel. 
gehandhaafd kan worden een peppelbosje in de zuidoosthoek van het 
wiel, bij de dijkteen. 
nodig is ook een versterking van de relatie tussen het wiel en de nabije 
dijk. daartoe moet een ruime doorkijk worden gemaakt in het geboomte 
en struikgewas langs de Waaldijk. 
in de toekomst kansen benutten om in dit hoogopgaande groen nog meer 
lucht te scheppen. 
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Verder zou het fraai zijn als de coniferen bij de westoever zouden 
plaatsmaken voor in het rivierengebied thuishorende vegetatie. 
Aan de noordkant van het wiel is een nevengeul van de Waal gepland. 
Wiel en geul zullen worden gescheiden door een kade. de kade 
moet voorkomen dat het wiel bij vallend rivierwater leegstroomt. 
Aanbevolen wordt de kolk als binnenwiel in te passen om de huidige 
kweleigenschappen met bijbehorende landschappelijke en ecologische 
waarden te sparen. daarbij zou de kweldam zodanig kunnen worden 
uitgebouwd dat het rivierwater niet direct kan communiceren met het wiel. 
de kweldam zou daarbij als een herkenbaar onderdeel kunnen worden 
opgenomen in een nieuw dijklichaam.  

recreAtieVe AAnBeVeLingen 
een pleisterplaatsje kan worden aangebracht op de dijk tegenover de kolk.
Aanbevolen wordt nog de aanleg van een wandelpad vanaf het fietspad bij 
de A325 langs de noordkant van het wiel naar de omtrek van de kazemat, 
ten oosten van de Kolk van Van Wijk. 
de bewoners van de westelijke kolkoever willen graag gelegenheid bieden 
tot bezichtiging van het wiel en tot het drinken van thee of koffie.   

eCologie
staalblauw vissertje als paradepaardje 

ecoLogiSche oPMerKingen Bij de LAndSchAPPeLijKe 
VoorSteLLen   

KoLK
opschoning van de kolk zal leiden tot verbetering van de waterkwaliteit en 
vergroting van de biologische reserve van het wiel. Zo zal in grote delen 
van de plas het zuurstofgehalte toenemen. daardoor kunnen zich hier 
meer fauna en waterplanten handhaven. daardoor zullen ook kwetsbare 
vissoorten als de kleine of de grote modderkruiper, die wellicht voorkomen 
in het wiel, gemakkelijker aan hun kostje kunnen komen. Wel is het voor 
deze bodemvissen van belang dat er gefaseerd wordt gebaggerd. 
herstel van verlande kolkdelen in het noordelijk deel van de kwelkom geeft 
de mogelijkheid tot het scheppen van een amfibiepoel. daartoe tussen de 
vernatte delen van de kwelkom en de oude waterlijn een drempel vormen. 
Vissen kunnen dan minder gemakkelijk doordringen tot het domein van 
de amfibie, dat trouwens, vanwege het open water aan de zuidzijde, 
voldoende, weldadig, zonlicht belooft te ontvangen.   
nog laat in het voorjaar van 2005 is de ijsvogel gespot bij het wiel. hij 
vertoefde in de zuidwesthoek van de plas. een hier in het water gelegen 
wilg intact laten, want de wilg fungeert voor onze blauwe vriend als 
springplank bij de jacht op vis. de ijsvogel freakt op stekelbaarzen en 
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kleine voorns, schoon water en besloten plassen met plenty loof en serene 
rust. reden, om het diertje, ooit “vliegend juweel” gedoopt, te bestempelen 
als ecologische topper. de ijsvogel draagt bij aan een gezonde visstand, 
wiedt zogezegd het ‘visonkruid’. in rondzwemmende scholen vis zoekt hij 
steeds de kleinste en in groei achtergebleven, zieke, dieren uit. dagelijks 
verorbert de ijsvogel gemiddeld tien visjes, waarvoor hij gemiddeld 
honderd keer een nat pakje moet halen. 
in de oever bij de visstek van de vogel kan nog een ijsvogelwand worden 
aangebracht. de oever moet steil worden afgestoken om te voorkomen dat 
bunzings en andere eierdieven naar het nest klimmen. de wand mag niet 
begroeid raken maar moet wel lommerrijk zijn.       
Wenselijk is nog de ontwikkeling in het noordelijk deel van de kwelkom 
van een bos van bonte samenstelling, met houtsoorten als iepen, essen 
en eiken. hoe meer variatie in de vegetatie hoe meer soorten insecten en 
vogels. Meer beschaduwd door groen, kan de kweldam nog beter uit de 
verf komen als ecologische corridor, een beschutte doorgang waarvan 
dieren als vlinders en vleermuizen gebruik maken.   
Bij aanleg van een nevengeul is het ecologisch aanbevelenswaard de kolk 
in te passen als binnenwiel, anders gezegd: hem afgezonderd te houden 
van de bypass. toestroming van het meer eutrofe Waalwater zal leiden 
tot aantasting van de hydrobiologische kwaliteiten, met bijbehorende 
kalkminnende plant- en diersoorten, van een kwelwatergebied. ook 
ontstaat dan groter gevaar voor infiltratie van exoten. Slachtoffer hiervan 
zou met name de grote modderkruiper, alias fluitaal, kunnen worden. 
overdag in de modder schuilend en ’s nachts in touw, is deze vis maar 
moeilijk te bemonsteren. Maar hij zou zich heel wel kunnen ophouden 
in de Kolk van Van Wijk. de grote modderkruiper gedijt goed in kleine 
wateren met kwelinvloed, zoals binnenwielen. hij paait hier in ondiepten 
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langs de oevers en onder de beschutting van plomp of over het water 
hangende wilgen. Zijn eitjes zet hij af op onderwaterplanten als hoornblad 
en vederkruid. de vis leeft van wormen, watervlooien, muggenlarven 
en kreeftjes. na 1950 moet het in ons land bergaf zijn gegaan met de 
grote modderkruiper. Vermoed wordt dat het verbinden van plassen met 
vreemde wateren daar ook debet aan is. Samen met vreemd water komen 
immers ook vissoorten binnen die het begrepen hebben op het jonge 
broed van de modderkruiper. 

KoLKoMgeVing
het bosschage in het noordelijk deel van de kwelkom kan worden 
uitgelegd in noordelijke richting. 
ook zou een gordel van groen moeten worden ontwikkeld in de omtrek 
van het wiel, en wel tussen het fietspad langs de A325 en de contreien van 
de kazemat, ten oosten van de kolk. 
ook bij deze uitbreiding streven naar grote soortenrijkdom van bomen. 
overigens overgaan tot ontwikkeling van bloemrijk grasland  langs de dijk.
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