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Cultuurhistorie
met volle maan spookachtig gebeier in kolkdiepte  

Achtergronden 
de diepe Bloem lijkt een stille getuige van een vijftiende-eeuwse 
dijkdoorbraak. het water groef rond de plek van de weggespoelde dijk een 
peilloos diepe put. hierin werden massa’s zand losgewoeld, die daarop 
over het omliggende boerenland werden uitgestort. na de ramp werd de 
nieuwe dijk met een flauwe bocht buitenom de diepe kolk gelegd. Vandaag 
de dag is de dijkbocht nog altijd goed te onderscheiden. de plas maakte 
eeuwenlang deel uit van een groot, luisterrijk complex van doorbraakkolken 
en riviergeulen, genaamd de Bloem. Van dit immens grote water werd al in 
1453 gerept. 
de vele doorbraken hielden verband met de staatkundige positie van 
huissen. eeuwenlang vormde het stadje een Kleefs eilandje in de gelderse 
Betuwe. huissen viel daardoor niet onder het gezag van de dijkgraaf van het 
Ambt over-Betuwe. Lange tijd zat huissen op zwart zaad en verwaarloosde 
het zijn dijken, zodat deze nogal eens bezweken. de overstromingen die het 
resultaat waren, reikten herhaaldelijk tot ver in Zuid-holland en dupeerden 
vele duizenden mensen. In een muur bij de binnenpoort van culemborg 
prijken nog peilstenen als grimmige herinnering aan huissense dijkbreuken 
in 1651 en 1769.  
Als het schemert en het geboomte zich dromerig spiegelt in het kolkwater, 
ademt de plas een mystieke sfeer. Volgens een legende klinkt onder die 
omstandigheden gebeier op in de zwarte diepten. het zou de bronzen stem 
zijn van een verzwolgen kerkje. de legende moet een relatie hebben met de 
ondergang van een woonkern met begraafplaats, godshuis en boerderijen. 
die lag ter hoogte van de huidige woonwijk ‘t Kempke. Kort voor de komst 

van deze wijk werden hier relicten van een dodenakker aangetroffen. een 
van de skeletten “lag in een zijwaartse houding, waarbij de handen voor 
het gezicht waren geplaatst”. dit gehuchtje kreeg in de negende eeuw zijn 
eerste bedehuisje. geplaagd door het water, verlieten de bewoners die 
kern. Begin veertiende eeuw waren ze neergestreken in het huidige centrum 
van huissen. een plek, waar ze gemakkelijker droge voeten behielden en 
waar ze meer konden profiteren van de handel op de vlakbij hun nieuwe 
woonkern stromende rijn.   

landsChap
pittoresk wiel met klassieke trekjes

KwALIteIten 
de plas vormt nog altijd een imposant, schilderachtig binnenwiel.  hij heeft 
nog die voor een wiel klassieke ronde vorm. en zijn oevers, hoewel verbruid 
door betonafval, zijn nog behoorlijk steil. dankzij ingetogen snoei- en 
kapwerk van de gemeente is de relatie tussen wiel en dijkbocht hersteld. 
Samen met de andere Bloemkolken herinnert de diepe Bloem aan een 
weids complex van strangen en doorbraakkolken dat eeuwenlang een 
prominente plaats innam in de omgeving van huissen. dit water – de Bloem 
– stak, wat zijn grootte betreft, de grootste wielencomplexen van nederland 
naar de kroon. 

MAnco’S; geVAren
In 1946 had de diepe Bloem nog een grootste afmeting van 100 meter. het 
water van het binnenwiel was nog zo zuiver dat het kon worden gebruikt 
voor het besproeien van naburige tuinderijen. Maar in de laatste halve eeuw 
werd de diepe Bloem beroofd van haar oude luister. Ze werd behoorlijk 
gehavend door stort van afval. daarbij is ze danig geslonken en ondieper 
geworden. Zelfs bevindt zich rond de westoever een vuilstort. door het 
dumpen van vuil, puin en beton zijn tenslotte de klassieke eigenschappen 
van het binnenwiel – zijn grondeloze diepte met bijbehorende spronglaag, 
zijn grote helderheid en zijn vrij kale, steile oevers – verloren gegaan. door 
het deels dempen van de plas moeten wellen in de bodem zijn afgedicht en 
moet de kwel zijn verminderd. 
Zelfs deed zich in de hete zomer van 1973 een geval van kering voor. het 
kolkwater vertoonde destijds nog een spronglaag. Boven de spronglaag 
was het water relatief warm, zuurstofrijk en schoon. hier leefden dan ook 
de vissen. Beneden de spronglaag - vlakbij de bodem - was het water kil, 
zuurstofarm en troebel. door het extreem warme weer verdween plots het 
evenwicht tussen koude en warme waterlaag. de waterlagen verwisselden 
daarbij van plaats. Bijna zwart water, verstoken van zuurstof, drong daarbij 
door in de zuurstofrijke waterlaag, wat fataal bleek voor de hier aanwezige 
vissen.  
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LAndSchAppeLIjKe AAnBeVeLIngen 
gestreefd moet worden naar herstel van het wiel in oude glans. en wel 
door:
berging van het vuilstort aan de westkant, 
verwijdering van het betonafval langs de oevers en 
opschoning van de kolkbodem. 
daarnaast overgaan tot het plaatselijk uitdiepen van het wiel tot een 
maximale diepte van zo’n acht meter. hierdoor kan het voor wielen zo 
typerende verschijnsel van de spronglaag terugkeren. 
rond de geruimde vuilnisbelt aan de westkant kan een rietland 
worden geschapen, als overgang tussen de kweldam ter hoogte van 
het Klokkenpad en de kolk zelf. deze rietzone fungeert eveneens als 
antiverdrinkingsberm. 
Verder kan het hekwerk om de kolk worden herplaatst op de - dankzij 
het ruimen van het puin - verlaagde kolkoevers. daardoor komt het 
ontsierende hekwerk, zonder dat het zijn functie verliest, een stuk lager 
te staan, zodat het uitzicht vanaf de paden op de kolk aanmerkelijk wordt 
vergroot. 
daarenboven kunnen langs de kweltoevoersloot aan de zuidwestkant van 
de diepe Bloem ecologische oevers worden ingericht. 
welkom is ook aanplant van struweel op de zuidelijke kolkoever ter 
maskering van hekken en opslag van het aangrenzende dierenpark. 
de omheining van dit park zou vriendelijker gaan ogen als ze zou worden 
voorzien van een schapenraster van kastanjehout. 
oppassen dat de bomen langs het wandelpad aan de oostkant niet een 
groen scherm gaan optrekken tussen wiel en dijkbocht. 

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

de dijkberm beplanten met struweel om meer schaduw te brengen op de 
dijk. het gewas op de dijk kan ook een remmende invloed hebben op de 
snelheid van het verkeer.    

recreAtIeVe AAnBeVeLIngen 
de kolk vormt een attractie langs de Bloemroute. deze voert deels over 
het Klokkenpad aan de noord- en westkant van de kolk. 
Aan de westkant kan een pleisterplaatsje worden aangebracht, dat over de 
herstelde kolk heen uitkijkt op de dijk. 
op een informatiebord kan het verhaal over het spookachtige klokgelui 
worden verteld.  

eCologie
spronglaag terug, wiel herboren 

ecoLogISche opMerKIngen BIj de LAndSchAppeLIjKe 
VoorSteLLen   

KoLK
een halve eeuw geleden was de diepe Bloem nog helder, rijk aan vis 
en aan één kant langs de oevers opgefleurd met partijen waterlelies. de 
kolkbodem bleek in 1973 op een diepte van zeven meter bedekt te zijn 
met een dikke laag zwarte modder. In juli 2005 deed de kolk zijn naam 
bepaald geen eer aan; op de plas was noch waterlelie, noch gele plomp 
te bekennen. de diepe Bloem maakte een verwelkte, doodse indruk. 
Broodnodig is dan ook dat het wiel weer wat van zijn oorspronkelijke 
kwaliteiten en pracht terugkrijgt. Zo zullen door de kolkdiepte te herstellen 
tot minstens acht meter alle wellen weer gaan werken, zal het kolkwater 
helderder worden, zal de spronglaag in het voorjaar weer terugkeren en 
zal er weer een gezondere planktonsamenstelling ontstaan. het uitdiepen 
hoeft trouwens niet over de hele bodem; een oppervlakte van vijftien bij 
vijftien meter volstaat. 
Belangrijk is ook dat het betonafval op de oevers wordt opgeruimd. 
de steile oeverranden daarna afvlakken en beplanten, bijvoorbeeld met 
riet, lisdodde en gele lis. 
een zone van waterplanten met een diepte van een paar decimeter 
verwezenlijken langs zuid-, oost- en noordoever. Bijkomend pluspunt is dat 
hierdoor een natuurlijke antiverdrinkingsberm ontstaat. 
Als de oever- en waterflora gaat gedijen, zullen de vissen, zoals 
bittervoorns, ruisvoorns, zeelten en snoeken, meer beschutting en voedsel 
vinden. een toenemende vispopulatie kan weer visetende watervogels 
aantrekken. Bijvoorbeeld zaagbekken: eenden met een gestroomlijnd 
lichaam, dunne, zaagachtig getande snavel – om vissen te kunnen pakken 
– en een scherpe, gebogen nagel. Zaagbekken onderscheiden zich 
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ook door een min of meer in het oog springend kuifje. het wiel belooft 
trouwens door zijn diepte en zijn toekomstige rijkdom aan vis bepaald 
geen eldorado voor amfibieën te worden.  
gekozen als ecologisch highlight van het binnenwiel is de bittervoorn, 
een kandidaat van de rode Lijst, een zeldzaam diertje dus. Bittervoorns 
behoren tot de fraaiste zoetwaterbewoners van de gematigde zone. Buiten 
de paaitijd zijn wijfjes, jongen en zelfs mannetjes onopvallend gekleurd 
en slechts getooid met een donkergroene streep over de achterste 
helft van het lijf. Maar in de bruiloftstijd hullen de mannetjes zich in een 
kostuum, waarin bijna alle kleuren van de regenboog voorkomen. het 
ooglijke visje verzinnebeeldt het schone karakter van het herstelde wiel. 
Zo leeft het van algen. Bovendien legt het zijn eitjes in zoetwatermossels. 
deze maken trillende bewegingen in het slijk en woelen de kolkbodem 
om. het opgejaagde slib wordt in de mantelholte gezogen. hier worden 
de voedseldeeltjes – ook bodembewonende micro-organismen – eruit 
gefilterd. door hun aanhoudende filteren, kunnen mossels veel bijdragen 
aan de zuiverheid van de kolk. gebleken is dat per uur meer dan 40 liter 
water de filterorganen van een enkele mossel passeert! 

•

KoLKoMgeVIng
de opslag- en rommelhoek in de zuidwesthoek schoonmaken en hier de 
flora bevorderen, bij voorkeur door aanplant van vlinderstruik en ijzerhard. 
gewassen, waarvan de bloemen vlinders aanlokken. 
Verder, evenals bij de andere Bloemkolken, overgaan tot ontwikkeling van 
bloemrijk grasland langs het dijktalud. 
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