
Wiel bij De Dijk in Andelst

Cultuurhistorie
onderdeel van landsgrens in mistig, ruig verleden  

Achtergronden 
er zijn aanwijzingen dat dit binnenwiel veel ouder is dan de dijk. Klip en klaar 
is dat het een relatie vertoont met een fossiele stroombedding. de ligging 
van die bedding wordt nog gemarkeerd door boogvormige perceelsgrenzen. 
deze draaien grotendeels om de nabije boerderij de Vale dries heen. de 
kolk steekt van opzij in deze meanderende rivierbedding. Waarschijnlijk is 
hij dan ook gevormd nadat de rivier zich door een zwakke plek in haar eigen 
oeverwal heen boorde. dat kan zijn gebeurd nadat haar bedding verstopt 
is geraakt met ijs. het wiel bij de dijk is dus ontstaan als gevolg van een 
doorbraak van een natuurlijke hoogte. gewoonlijk ondiep en langgerekt, 
vormen oeverwaldoorbraakkolken, ook wel crevassegeulen genoemd, de 
oudste en zeldzaamste categorie van wielen in nederland.  
Mogelijk maakte de plas deel uit van de legendarische osenvoren. een 
naam, verbonden met een oude riviertak die na de romeinse tijd moet 
zijn verland. deze stroombedding kronkelde vanuit Andelst-hien – in de 
omgeving van de huidige Waal – richting opheusden, in de omtrek van de 
huidige neder-rijn. In 1327 werd deze verlande rivierbedding bestempeld 
als grens tussen de Ambten over-Betuwe en neder-Betuwe. osenvoren 
maakte deel uit van een waterrijk, onherbergzaam en godverlaten oord. 
de term “ose” kan in het Middelnederlands synoniem zijn met “water”. 
het begrip “voren” kan afgeleid zijn van “voord”, wat over- of doorgang 
betekende. Anders gezegd: een doorgang in een waterrijk gebied.      

landsChap
langgerekt en ondiep en toch een gaaf wiel

KWAlIteIten 
Bijzonder is dat de kolk moet zijn ontstaan door een doorbraak van een 
oeverwal van de rivier. dat verklaart waarom hij langgerekt en ondiep is. 
deels is rond het wiel nog een kweldam te onderkennen, die na de bedijking 
de kwel moest intomen. hij gaat op in de erven van de boerderijen de dijk 
en de Vale dries. Fascinerend gegeven is dat deze oeroude waterplas 
in de grijze Middeleeuwen deel uitmaakte van een verlande, moerassige 
rivierbedding die de over-Betuwe scheidde van de neder-Betuwe. 
 
MAnco’s; geVAren
ondiep en snijdend in een zandige stroombedding, is het wiel gevoelig voor 
verlanding. hierdoor zijn al plasdelen verdwenen. diezelfde omstandigheden 
maken de kolk ecologisch kwetsbaar. te meer, omdat hierin huishoud-, 
spoel- en hemelwater van boerderij de dijk wordt geloosd. groot gevaar 
schuilt in plannen tot een dijkverlegging tussen loenen en hien. daarbij 
dreigen een monumentale dijk, eeuwenoude wielen en pollen en weelderig 
boerenland – een oeroud cultuurlandschap met imposante sporen van 
watergeweld en menselijke veerkracht - te worden verruild voor een wirwar 
van plassen en ooibos. 

lAndschAppelIjKe AAnBeVelIngen 
Wenselijk is een algehele opschoning van de kolkbodem. Wel erop letten 
dat daarbij geen aardkundige kwaliteiten – oorspronkelijk bodemreliëf en 
gezicht van de plas - worden aangetast. 
ook overal langs de oevers het puinafval opruimen. 
Bij de schoonmaak omzichtig omgaan met de watergentiaan. 
Verder overgaan tot herstel van het verlande noordoostelijk deel van de 
plas. 
een andere maatregel tegen de verlanding behelst de aanleg in het 
midden van de kolk van een geul van minstens een paar meter diep. 
Althans, voor zover dat te rijmen valt met de aardkundige waarden van het 
wiel.    
de plas lijkt te zijn gevormd in een tijd dat de omgeving nog woest en ruig 
was. de beplanting in en rond het wiel mag daardoor meer natuurlijk ogen. 
Zo kan langs de noordoever een zone met vegetatie worden ontwikkeld; 
mattenbies, lisdodde en riet met gele lis zouden hier elkaar kunnen 
opvolgen. 
deze flora hogerop langs de oever laten overgaan in een sfeer van 
wilgenstruweel.
Van het bestaande geboomte de Italiaanse populieren verwijderen; de 
knotwilgen kunnen worden gehandhaafd.   
het wiel zelf heeft eigenlijk geen relatie met de dijk maar wel met de 
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meanderende fossiele stroombedding. Via een overlaat in de kweldam 
langs de noordelijke oever communiceert de kolk met een sloot gelegen 
in het hart van die oude stroombedding. overlaat en monding van die 
meandersloot ontdoen van ruigte.
daarnaast het beloop van de meander accentueren met een beplanting. 
de meandersloot kan nog worden verbreed met natuuroevers, zodat hij 
meer gaat ogen als een verlande rivierbedding.   
Beschaduwd door massieve, loverrijke bomen, vormt het dijktalud een 
fraai uitgangspunt voor beleving van de schoonheid van de plas. 
om een onbelemmerd uitzicht vanaf de dijk over de kolk te krijgen, moet 
er tussen dijk en kolkoevers wat geboomte worden weggehaald. 
Voor het fruitgewas kan hierbij compensatie worden gevonden langs 
de bedrijfsschuur oprijzend bij de zuidelijke oever. door hier een rij 
hoogstamfruitbomen te zetten, ontstaat een florissanter uitzicht vanaf de 
dijk richting die schuur. 
Iets verder oostwaarts bij de oever een paar hoogopgaande bomen 
planten.  

recreAtIeVe AAnBeVelIngen 
Aanbrenging van een pleisterplaatsje tegen de dijk. hier kan in de 
schaduw van monumentale bomen met volle teugen worden genoten van 
de sfeer van grazige weiden met zwartbontvee en een oeroud, met gele 
bloemen getooid, wiel. een sfeer bij uitnemendheid om kennis te maken 
met het agrarische bedrijf in het vernieuwende nederland. 
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eCologie
goed klimaat voor stoïcijns lilliputtervisje

ecologIsche opMerKIngen BIj de lAndschAppelIjKe 
Voorstellen   

KolK

de plas oogde begin september 2005 tamelijk helder en groot. debet aan 
die omstandigheden was vermoedelijk de relatief hoge rivierstand in deze 
zomer. hierdoor was er veel kwel, zodat het kolkwater hoger stond dan 
in andere zomers. de zuidelijke kolkhelft werd opgevrolijkt door de gele 
pracht van watergentiaan. langs de oevers en in de kolk wemelde het van 
de groene kikkers. Kanjers van libelles repten zich over het water heen. 
de vrij goede indruk van de plas leek in strijd te zijn met de aanwezigheid 
van een paar afvoeren, deels voor huishoudwater, deels voor spoel- en 
regenwater, bij de zuidwestelijke oever.    
Uit ecologisch oogpunt is een opschoning van het wiel aan te prijzen. 
Bovendien zal een twee tot drie meter diepe geul in het midden van het 
wiel vissen een veilige vluchtplaats bezorgen in warme, droge zomers of 
tijdens lage waterstand en ijsvorming in de winter. Ijs en laagwater moeten 
trouwens in een winter fataal zijn geweest voor de laatste grote vissen in 
de kolk. 
ook moeten kansen worden benut om in de plas de groei van 
zuurstofgevende onderwaterflora, zoals waterpest of hoornblad, te 
bevorderen. deze planten kunnen sterk bijdragen tot het helder houden 
van het wiel. ook nemen ze zoveel voedingsstoffen uit het water op, dat er 
minder gauw algengroei kan ontstaan. 
eenmaal op leeftijd, kan het fruitgewas op de zuidoever de steenuil 
aantrekken. 
Welkom is ook een rietkraag langs de noordoever, zodat meerkoeten en 
rietzangers er eerder nesten zullen gaan bouwen. 
Verder voorkomen dat de overlaat in de kweldam dichtgroeit met 
brandnetels; gepast beheer pakt gunstig uit voor vogels en kleine 
zoogdieren als muizen en konijnen. 
gebaat is de natuur ook bij extra zuivering van het afvalwater dat bij de 
zuidwestelijke oever in de plas vloeit. daartoe zou rond de uitmonding van 
de afvoer een zuiverend rietmoerasje kunnen worden aangelegd. 
stekelbaarzen, kikkers en padden doen het al goed in en rond de kolk. het 
streven naar weelderig begroeide oevers en extra zuivering van kolkwater 
maakt dat vetje een interessante ecologische topper vormt. Vetje is een 
taai, karperachtig visje, voorkomend op de rode lijst. ongeveer zeven 
centimeter groot, voelt het zich thuis in ondiepe, stilstaande wateren 
met onderwaterplanten en florarijke oevers. het kan goed tegen hoge 
watertemperatuur, tot liefst 35 graden. In de lente legt vetje ringen van 
eitjes om de stengels van waterplanten. Vetje werd pas in 1921 ontdekt; 
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voorheen werd de lilliputtervis met zijn blauwglanzende rug vaak over het 
hoofd gezien of versleten voor een jong witvisje. Met vetje ging het bergaf 
doordat onderwaterplanten verdwenen, triest gevolg van vermesting en 
vervuiling. de ommekeer hierin bij de dijk zal worden verzinnebeeld door 
vetjes come back. 

KolKoMgeVIng
ontwikkeling van bloemrijk grasland om de kolk en langs de dijk.•
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