
Grote Kolk in Loenen

Cultuurhistorie
Loenen achiLLeshieL in Betuwse dijkring  

Achtergronden 
de grote Kolk vormt feitelijk een wielencomplex. rond 1633 blonk rond het 
zuidoostelijk deel van de weidse plas al een wiel, een buitenwiel. de nabije 
dijk vertoonde een krinkeldewinkel, bestaande uit landwaarts knikkende 
dijkstukken of inlagen. deze verraadden dat de dijk al zeker driemaal het 
loodje had gelegd. toevallig was dat niet. te meer, omdat die kronkelige 
dijk een schaardijk vormde, een dijk die zomer en winter blootstond aan het 
geweld van stroom en golven van de Waal. deze stroomde toen nog ter 
hoogte van de strang die vandaag de dag bezuiden de grote Kolk spiegelt.   
In februari 1644 bezweek het westelijk deel van die schaardijk, pal tegenover 
het huis Loenen. daarbij ontstond de bolvormige westelijke uitloper van 
de huidige grote Kolk. door de doorbraak bij het huis Loenen en door een 
andere dijkbreuk iets verder stroomafwaarts liep een groot deel van de 
Betuwe onder. ook de Aalsdijk – de dwarsdijk tussen Buren en Beusichem 
– begaf het, zodat de landen van Buren en culemborg veranderden in 
een bare zee. de watersnood werd hier verergerd door een doorbraak 
van de Lekdijk ten oosten van culemborg. een peilsteen bij een van 
de stadspoorten van culemborg wijst nog altijd het hoogste peil van de 
overstroming aan.  
Water en ijs richtten op landgoed Loenen enorme ravage aan. Zo verdween 
de drie verdiepingen tellende toren bij het huis Loenen gaandeweg in 
de kolkende massa. diderik van Lynden, dijkgraaf van de over-Betuwe, 
en de dijkstoelbode stonden op het huis Loenen doodsangsten uit. Ze 

waren geïsoleerd geraakt tussen twee dijkgaten, waardoor het Waalwater 
landwaarts bulderde. Pas na drie dagen werden ze gered door een schuit uit 
nijmegen. dijkgraaf en bode moesten zich aan een touw vanuit de vensters 
in het vaartuig laten zakken. onderwijl werden op het landgoed legio eiken, 
essen, iepen, kastanjes, linden, noten en wilgen weggevaagd. ook nam het 
Waalwater zand en grind mee uit de nabije wielen en stortte die uit over de 
omtrek. Akkers en weiden veranderden door die overslag in woestijntjes. en 
sloten en grachten werden erdoor gedempt. 
Later togen de heren van de dijkstoel naar de kapotte dijk om een 
noodreparatie te beramen. Ze werden geëscorteerd door soldaten; het 
was immers oorlog en gevreesd werd voor Spaanse infiltratie. eind 
maart was het dijkgat afgesloten met een nooddam. een klus, waarbij 
heel wat Spaanse wijn soldaat was gemaakt. nog voor de zomer was 
ook het dijkherstel afgerond. gekozen was voor het buitendijken van het 
wiel. Verrezen aan de landzijde van het wiel, vormde de nieuwe dijk een 
inlaagdijk.           
deze inlaagdijk was het die in januari 1809 bezweek. er ontstond daarbij 
een groot, vijftien meter diep, wiel dat fuseerde met het wiel van 1644. 
Spectaculair was dat rond het dijkgat donkerachtige, lijvige beenderen van 
dieren uit de IJstijd tevoorschijn kwamen, waaronder mammoetbotten. door 
de Loenense dijkbreuk en door een doorbraak bij oosterhout overstroomde 
al het land tot aan de diefdijk en de zuidelijke Lingedijk, op de grens van 
gelderland en holland. tenslotte begaf ook de Lingedijk bij Kedichem het, 
zodat de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard onderliepen. 
eind februari was het schrikbarend grote Loenense dijkgat geheel beringd. In 
de lente startte de bouw van de nieuwe bandijk. het werd een majesteitelijk 
inlaag, die op zwierige wijze binnenom het gigantische wielencomplex boog. 
door de dijkverlegging was intussen een fors deel van landgoed Loenen in 
de uiterwaarden geraakt. Inmiddels was de oude kronkelige dijk verlaten. 
de overgebleven dijkstukken waren afgegraven; de vrijgekomen aarde was 
verwerkt in de nieuwe inlaagdijk. Al met al vormde het dijkherstel van 1809 
in Loenen een imposant staaltje van het geven van extra ruimte aan de 
rivier.    

landsChap
reLatie rivier, wieL, inLaag en oversLag(Bos) sprekend en zeLdzaam

KWALIteIten 
de grote Kolk imponeert nog als stille getuige van watergeweld. goed 
te zien is dat de plas uit twee delen bestaat, een klein oud deel en een 
uitgestrekt jonger deel. de aandacht trekt ook de stille kracht achter de vele 
dijkbreuken die zich hier voordeden, namelijk de oude, ooit zo machtige, 
Waalloop. deze ligt nog altijd pal ten zuiden van het wielencomplex. goed 
herkenbaar in de omgeving zijn de effecten van de vele dijkbreuken. 
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Zoals de opkomst van een bosschage op het zand afkomstig uit de vele 
grondeloos diepe wielen die bij Loenen ontstonden. Zowaar rijst in het bos 
op landgoed Loenen nog een heuvel van zand op, die in de jaren zestig van 
de negentiende eeuw nota bene fungeerde als vloedheuvel. nergens anders 
in het riviergebied is zo’n sprekende relatie te vinden tussen verlande rivier, 
wielen, inlaagdijk, overslag en bosschage. een relatie van grote, nationale, 
waarde.    

MAnco’S; geVAren
groot gevaar gaat uit van plannen tot het terugleggen van de Waaldijk 
voor rivierbedverruiming. de idee sluimert om die dijk aan de westkant 
van de inlaag landinwaarts op te schuiven. daardoor zal een kostbaar 
cultuurhistorisch monument – een inlaagdijk van zeldzame vorm en omvang 
– worden verminkt. ook dreigt door de werking van de stroom op den duur 
grote aardkundige schade te ontstaan aan de grote Kolk en de nabijgelegen 
strang. Bovendien zal een groot deel van het landgoed Loenen – een gebied 
met uitzonderlijke cultuurhistorische en aardkundige kwaliteiten – in de 
uiterwaarden belanden en opgaan in nevengeulen. Plassen, als resultaat 
van uiterwaardverlaging wegens ruimte voor de rivier, delfstofwinning en 
(eenzijdige) natuurontwikkeling.   

LAndSchAPPeLIJKe AAnBeVeLIngen 
Wenselijk is een opschoning van de wielbodem waarop een decimeters 
dikke, vast ook vervuilde, sliblaag moet liggen. door deze ingreep 
kunnen ook wellen actiever worden, wat de waterkwaliteit ten goede zal 
komen. Fraai zou ook zijn een verdere ontwikkeling van watergentiaan, 
gesignaleerd langs de noordoever. daarbij vooral aandacht schenken 
aan de bolvormige noordwestelijke uitloper: het wielgedeelte dat uit 1644 

•

stamt. Als oudste deel van de grote Kolk mag dit meer begroeid ogen dan 
het weidse, jongere wielgedeelte. 
het oudste, door een tapijt van watergentiaan opgefleurde, wielgedeelte 
accentueren door handhaving van wilgengeboomte op de nabije oevers. 
elders langs de kolkoevers opgaand geboomte beperken tot de zuidelijke 
en de oostelijke oevers. 
ontkiemende wilgenruigte aan de dijkzijde verwijderen om te voorkomen 
dat dit groen de momenteel nog hechte relatie tussen inlaag en buitenwiel 
gaat verstoren. 
Acht geven op het intact blijven van de zandstrandjes, aardkundig 
interessant, langs de oostelijke kolkoevers en elders. 
de coulissebeplanting, heden nog aanwezig langs de buitenrand van de 
kolk en geteisterd door watermerkziekte, verplaatsen naar de strang, even 
bezuiden de grote Kolk. 
Aanvulling van populierenbeplanting op de noordoever van die strang. 
de watergang tussen grote Kolk en strang open houden. hierdoor kan 
vanaf de dijk een meer diepgaand landschappelijk verband worden 
onderkend, namelijk dat tussen de verlande zeventiende-eeuwse 
Waalloop, ooit zo verwoestend voor de Loenense dijk, de grote Kolk en de 
kolossale inlaagdijk. 
Belangrijk is wel dat de strang zelf meer opvalt. daartoe draagt bij het 
aanbrengen van een diepe geul in het midden en het dras plas zetten van 
de oevers. 
de zuidzijde van de strang openhouden, om visuele en ecologische 
redenen. 
gemist wordt alleen nog een voorstelling van het kronkelend beloop van 
de in 1809 afgegraven schaardijk. deze dijk uitbeelden met een aarden 
hoogte: een dam, beplant met meidoorn en/of sleedoorn. Aanleg van 
deze struweeldam tussen de oosthoek van de huidige inlaagdijk en de 
zuidoostelijke kolkoever. de aarde voor de dambouw kan worden gehaald 
uit een aan de rivierzijde gedolven greppel die een schuilplaats kan bieden 
aan kleine zoogdieren en amfibieën. 
Aan de noordwestkant van het buitenwiel kan het voormalige dijkbeloop 
worden gemarkeerd met een haag. 

recreAtIeVe AAnBeVeLIngen 
Aanleg van een wandelpad van de oosthoek van de inlaag langs de 
buitenzijde van de struweeldam met greppel naar de kolkoever en vanhier 
westwaarts. de route leidt over een provisorisch bruggetje ter hoogte van 
de sloot tussen wiel en strang en vertakt zich dan. een wandelroute loopt 
daarna langs de westelijke kolkoever naar de dijk; een ander wandelpad 
voert langs de noordkant van de strang westwaarts, ook naar de dijk. 
eenmaal op de dijk, kan men de route vervolgen in het bos van landgoed 
Loenen, waarbij het huis Loenen met bijbehorend bos op overslaggrond 
en een heuvel van zand hoofdattracties vormen.  
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eCologie
wijs symBooL van oudhoevig Land verwacht 

ecoLogISche oPMerKIngen BIJ de LAndSchAPPeLIJKe 
VoorSteLLen   

KoLK
het wiel bleek met de verkenning legio vogels aan te trekken. In het 
geboomte aan de westkant wemelde het van de aalscholvers. Aan de 
dijkzijde prijkte het wiel met watergentiaan. Verder werd langs het dijktalud 
wede opgemerkt, een plant van de stroomdalflora, getooid met lichtgele 
bloemetjes. In het leeuwendeel van de grote Kolk blonken witte waterlelie 
en gele plomp uit door afwezigheid. de grote Kolk oogde even kleurloos 
als de andere grote wielen langs de Waal, met name de Verburgtskolk en 
de Waaiensteinkolk in oosterhout en het wiel bij doornik. 

KoLKoMgeVIng
het denken over het herstel van de grote Kolk wordt beheerst door het 
scheppen van landschappelijke relaties, verbindingen tussen een strang, 
een buitenwiel, een voormalig dijkbeloop, oudhoevig land, een inlaag en 
een bosschage op overslaggrond. 
Bevorderd tot symbool van die relatie en daarmee tot ecologische 
topper is de steenuil. de steenuil bezit de twijfelachtige eer op de 
rode Lijst te staan. de laatste decennia is het sterk bergaf gegaan 
met de vogel. grootste boosdoener was het verlies aan kleinschalige 
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agrarische biotopen, zoals hoogstambongerds. ook verdwenen bij veel 
ruilverkavelingen voedselrijke, ruige plekjes en de als broedplaats geliefde 
knotbomen. de belangrijkste bolwerken van deze uil bevinden zich onder 
meer rond de grote rivieren. 
de steenuil verzinnebeeldt het leven op het oudhoevige land, het 
oude boerenland. de vogel houdt zich graag op rond boerenerven en 
in hoge bomen. In nederland broedt hij vaak in holen in knotwilgen, 
hoogstamfruitbomen, boerenschuren en in  konijnenholen. In weilanden, 
op kleine akkers, in bongerds en in uiterwaarden zoekt de steenuil zijn 
prooi. daartoe behoren muizen, kevers, grote insecten en regenwormen. 
dieren, waarvan het voortbestaan vraagt om terughoudend of geen 
gebruik van landbouwgif.  
het extensief gebruikte grasland ter plaatse van het oudhoevige land, de 
bomen langs de strang en het halfopen karakter van het landschap rond 
het wiel vormen een geschikt leefklimaat voor de vogel. 
dat kan nog verbeteren als op de oostelijke oevers de mangroveachtige 
wilgenruigte wordt gereduceerd tot groepen opgaande wilgen. de steenuil 
kan trouwens gemakkelijk overwippen van de uiterwaarden naar het bos 
van landgoed Loenen en de bongerds rond hoeve de grote doorn. 
het broeden van de uil in de uiterwaarden aantrekkelijker maken door 
aanbrenging van nestkasten in de wilgen op de oostoever van de grote 
Kolk. 
ontwikkeling van bloemrijk grasland langs het dijktalud, om meer vlinders 
te lokken, en verder ook in het gebied tussen de dijk en de wandelroute 
langs de grote Kolk, grotendeels een gebied met oudhoevig land. 
Van die maatregel kan worden uitgezonderd het weiland bij de oostelijke 
oevers. op dit voormalige binnendijkse land kan door (extensieve) 
begrazing de sfeer van een oer-hollands landschap worden opgeroepen.   
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