
Vlote Bloem in Huissen

Cultuurhistorie
mystiek water bron van de glascultuur    

Achtergronden 
deze plas is al vóór de bedijking ontstaan, mogelijk doordat de neder-rijn 
zich door zijn oeverwal heen boorde. tussen de vijfde en de negende eeuw 
gedroegen de rivieren zich betrekkelijk kalm. In die tijd moet de rivier bij 
doornenburg, Angeren en huissen sierlijke bochten hebben beschreven. 
deze meanders zijn deels nog herkenbaar aan het bochtige perceelsbeloop 
in de roswaard, bij de Ward in Angeren en aan de overzijde van de 
huidige rijnloop, bij Leuven en in het Looveld. tussen de negende en de 
elfde eeuw vertoonden de rivieren weer grotere activiteit. deze periode 
wordt getypeerd door overstromingen, doorbraken van oeverwallen, het 
ontwaken van nieuwe rivierlopen en het inslapen van oude rivierstromen. Bij 
Angeren lijkt de rivier toen uit een meander te zijn gebroken en rechter te 
zijn gaan lopen. Mogelijk had in die tijd van opgeleefde rivieractiviteit ook de 
oeverwaldoorbraak of de reeks van oeverwaldoorbraken plaats waarbij de 
Vlote Bloem werd gevormd. deze plas reikte nog in 1832 tot aan de Valom 
in huissen. tot 1770 vormde eveneens het buitendijkse gele gat onderdeel 
van de oeverwaldoorbraakkolk (zie toelichting streefbeeld gele gat). 
Bij het ontstaan van de Vlote Bloem werden zandmassa’s verplaatst die 
het water uitstortte over de omgeving.  Later – na de bedijking – hadden 
herhaaldelijk dijkbreuken in de buurt plaats. de Vlote Bloem fungeerde dan 
als afvoerbaan voor het vloedwater. het water nam zand en grind mee, 
losgewoeld in de diepten van de wielen, en strooide die grond uit over de 
ommelanden van het stadje. door de veelvuldige overslag vormde zich hier 
een woestijn, op den duur aangeduid als het Zand. dit oord was slechts 
geschikt als galgenveld en woonplaats voor melaatsen. Maar in de gouden 

eeuw bloeide hier de tabaksteelt op. en in de negentiende eeuw begon hier 
de groenten- en bloementeelt furore te maken. het eens zo onzalige Zand 
klom op tot het Westland van het rivierengebied.  
de naam Vlote Bloem houdt verband met het vlote – ondiepe – karakter van 
de plas. het begrip “bloem” verwijst naar de luisterrijke Bloem, al genoemd 
in 1453. de Bloem vormde eeuwenlang een ongelooflijk groot klaverachtig 
complex van strangen en wielen. de Vlote Bloem vormde het zuidelijkste, 
oudste deel van de megaplas. de naam Bloem kan te maken hebben met 
de feeërieke pracht van het water. op de moerassen en ondiepten van de 
reuzenplas moeten weidse tapijten van gele plomp en waterlelie hebben 
gepronkt. door een dijkverlegging in 1770 werd de Bloem gesplitst in een 
binnen- en een buitendijks gedeelte. de namen van de afgezonderde kolken 
– de Vlote, de diepe en de grote Bloem – herinneren nog altijd aan de tijd 
dat die plassen een geheel vormden. 
de Vlote Bloem is ook een geheimzinnig oord. Volgens de overlevering 
doen zich hier verschijningen voor van een witte juffer en van dwaallichten. 
deze lichtjes heten zieltjes van gestorven, ongedoopte kinderen te zijn. 
door te huppelen boven het water proberen ze de aandacht te trekken 
van de sterveling. op een avond ontwaarde een huissenaar een dansend 
vlammetje boven de Vlote Bloem. Bij de oever gekomen, nam hij met 
de hand wat water en sprenkelde dat over het lichtje. Als bij toverslag 
verschenen duizenden vlammetjes, die in koor riepen: “doop ons. doop 
ons”. de huissenaar zou daarop legio kinderzielen hebben gedoopt en zo de 
weg hebben geopend naar de eeuwige zaligheid. 

landsChap
zeldzaam oude plas onderdeel van zeldzaam groot wielencomplex

KWALIteIten 
circa 1000 jaar oud, behoort de Vlote Bloem tot de oudste plassen van het 
rivierengebied. hij vormt een imposant litteken van een oeverwaldoorbraak 
dat na de bedijking deel ging uitmaken van een fabelachtig mooi en groot 
complex van moren en kolken: de Bloem. deze plas was groter dan het 
Wiel van Bassa, heden het grootste wielencomplex van nederland. door 
zijn gedaante en zijn achtergronden vormt de Vlote Bloem een unieke 
plas. geen ander Betuws water heeft meer een stempel gedrukt op het 
lokale leven en overleven. In 1934 is de kolk uitgebaggerd, opdat die beter 
kon fungeren als ijsbaan. negen werklozen assisteerden bij het klaren 
van het karwei en streken daarvoor 22 cent per uur op. de opgegraven 
Bloemblubber werd afgevoerd met kipkarren en smalspoor.    

MAnco’s; geVAren
rond 1946 was de Vlote Bloem nog bijna een halve kilometer lang. Zijn 
grootste breedte bedroeg circa 100 meter. Maar in de naoorlogse jaren werd 
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in het Bloemrelict veel afval gedumpt. In 1977 werd een derde deel van de 
toenmalige plas met puin gedicht wegens aanleg van voetbalvelden. de 
stille getuigen van de stort van afval vertonen zich soms tussen de wortels 
van omgevallen bomen. Verder zucht de kolk onder sterke verlanding. In 
de hete zomer van 1976 stierven vissen massaal door zuurstofgebrek. 
snoeken, baarzen, voorns en zeelten die nog leefden, werden door jongeren 
met schepnetten uit het water gehaald en in emmers en bussen naar de 
buitendijkse grote Bloem gebracht. talrijke dode vissen in de Vlote Bloem 
trokken zwermen meeuwen aan. In de droge, warme zomer van 2003 trad 
weer massale vissterfte op. de oude plas viel destijds zo goed als helemaal 
droog. eeuwenlang deed de kolk zijn naam alle eer aan; grote partijen 
waterlelie zetten hem luister bij. door de verlanding is de leliebeplanting 
sterk geslonken. 

LAndschAppeLIjKe AAnBeVeLIngen 
Belangrijk gegeven bij het voorbereiden van herstel is dat de Vlote Bloem 
een restant van een oeverwaldoorbraakkolk vormt. Zo’n water wordt 
gekarakteriseerd door een geul en zachtjes oplopende oevers. om de 
verlande kolk weer de allure van een oude rivierloop te geven, moet die 
onder meer worden uitgebaggerd. daarbij kan in het hart van de plas 
een geul van zeker drie tot vier meter diep worden gemaakt. deze geul 
zou eerst ter hoogte van de op de zuidelijke oever gelegen bypass – een 
nevengeul - op volledige diepte moeten komen. dit wegens het belang van 
de stabiliteit van de nabijgelegen bandijk. de diepe geul kan bovendien de 
waterbewoners een veilige vluchthaven bieden met droge, warme zomers. 
Aan weerskanten van de geul kunnen kragen met gele plomp en waterlelie 
worden ontwikkeld. hierdoor zal de Vlote Bloem weer zijn schilderachtige, 
oude gezicht terugkrijgen.  

•

•

Aan de zuidzijde van de Vlote Bloem bevindt zich de bypass. tussen deze 
nevengeul en de kolk ligt een bomeneiland, een sfeervol, lommerrijk oord. 
Wel erop toezien dat het bewuste bosje een doorkijk verschaft aan wie 
vanaf de dichtbij gelegen sledenheuvel wil uitkijken op de stadskerk van 
huissen. 
de noordelijke oever, in de buurt waarvan retentiezones komen voor een 
woonwijk, begeleiden met een beplanting van knotwilgen. geboomte, dat 
goed past bij een kolk, in de omgeving waarvan het geriefhout welig heeft 
getierd. 
het noordelijk talud van de sledenheuvel kan nog worden verrijkt met 
struweel; handhaving van een open gedeelte zodat het uitzicht vanaf de 
heuvelkruin over de wijde omtrek is gewaarborgd. 
er moet gewaakt worden over de goede staat van de rij knotwilgen bij 
de zuidoevers. er is namelijk een herstel gepland van het buitendijkse 
deel van de oeverwaldoorbraakkolk, gevormd rond de Vlote Bloem (zie 
toelichting streefbeeld gele gat). Langs de zuidoever van dat buitendijkse 
deel van de oeverwaldoorbraakkolk is een rij knotwilgen gedacht, in het 
verlengde van de rij knotbomen langs de zuidkant van de Vlote Bloem. 
Beide rijen knotwilgen moeten straks de relatie tussen het binnen- en  
buitendijkse deel van de oeverwaldoorbraakkolk gaan versterken.     

recreAtIeVe AAnBeVeLIngen 
plaatsing van een informatiebord op de sledenheuvel dat de 
achtergronden van het Bloemwater belicht en de raadselen van de witte 
juffer en de dwaallichten ontsluiert. 

eCologie
omstandigheden “vet” voor vetje 

ecoLogIsche opMerKIngen BIj de LAndschAppeLIjKe 
VoorsteLLen   

KoLK 
Uitgraven van de kolk tot een maximale diepte van drie tot vier meter 
zal resulteren in een betere kwaliteit van het kolkwater en een beter 
leefklimaat voor fauna en flora; ook het opruimen van het afval in de plas 
draagt hier aan bij.
Brede kragen met plomp geven de vissen volop gelegenheid te foerageren 
en eitjes te leggen. het viskroost krijgt hier voldoende kans om te schuilen. 
de Vlote Bloem kan door al die maatregelen een paradijs worden voor 
vissoorten als grote modderkruiper, kroeskarper of vetje. 
gepromoveerd tot ecologische topper is vetje. getooid met 
blauwglanzende rug, houdt deze vis zich graag op in stilstaand water. 
de eitjes worden door vetje in rijen ringvormig om de stengels van de 
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waterplanten aangebracht; ze worden door het mannetje bewaakt. 
ruime aanwezigheid van deze en andere waterfauna trekt visetende 
vogels aan zoals reigers en sommige eenden. 
de bypass of nevengeul bij de Vlote Bloem loopt pas vol bij hoge 
rivierstand en kwel of met buitengewoon zware, langdurige regenval. 
deze gewoonlijk droge geul kan dras en plas worden gelegd en aldus 
worden omgetoverd tot amfibieënpoel. de nevengeul moet dan 50 tot 100 
cm dieper worden gemaakt. Amfibiesoorten als de kamsalamander, de 
poelkikker of de knoflookpad zouden hier op den duur aan hun trekken 
kunnen komen. 
Met name aan de boven- en benedenmond van de bypass kan een 
rietzone worden ontwikkeld. het riet moet daar fungeren als buffer tegen 
de vis in de kolk zelf en zo extra bescherming bieden aan de amfibieën in 
de nevengeul. 
overigens moet worden voorkomen dat de noordoostelijke en zuidelijke 
oevers van de Vlote Bloem dichtgroeien met wilgen. 
de noordoever kan extra attractief worden gemaakt door de groei van riet, 
gele lis en lisdodde te bevorderen.  

KoLKoMgeVIng 
gewenst is nog een ecologisch interessantere aankleding van het talud 
van de sledenheuvel en dat van de nabije dijk. Beide taluds kunnen daarbij 
gaan ogen als bloemrijk grasland. op de dijkhelling kan deze veelkleurige, 
inheemse, beplanting worden voortgezet tot aan de diepe Bloem. dit alles 
zal allerlei vlinders aanlokken waaronder het icarusblauwtje.
de steunberm zou hier en daar moeten worden beschaduwd door 
struweel, ook fijn voor de zangvogels. 
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