
Kolk van Borgers in Angeren

Cultuurhistorie
dijk stond meermalen op springen   

Achtergronden 
naar alle schijn is de kolk gevormd in de zestiende eeuw. hij snijdt in 
een zandige bodem, onderdeel van een fossiele stroomrug. het wiel ligt 
tegen de grens van de oude Kleefs-Pruisische enclave huissen en het 
gelderse Angeren. de witte dijkpaal markeert nog de plek waar de gelderse 
dijkgraaf, komend uit de richting van huissen, de schouw over de over-
Betuwse bandijk vervolgde. om de kwel in de kolk te beteugelen, werd 
aan de landzijde van het wiel een kweldam gelegd. deze dam werd met de 
schouw in de winter van 1661-’62 niet sterk genoeg bevonden. opgemerkt 
werd: “den queldam bij het eerste waeitjen boven d’aenschouw niet breet 
genoegh bevonden, bestaeijt aen den heimraetsbode voor 5 golden schilt”. 
Meermalen, met name in 1861, 1920 en 1948, kon de dijk op het nippertje 
voor doorbraak worden behoed. 
even ten zuiden van de Kolk van Borgers kwam een kweldam met kerkpad 
uit op de dijk. Via dat pad togen eeuwenlang Angerense katholieken naar 
het Kleefse huissen. hier mochten de roomsen in het openbaar hun geloof 
belijden. ’s Winters, met hoge rivierstand, maakte het kwelwater een groot 
deel van Angeren onbegaanbaar. Zo werd er geklaagd dat het protestantse 
kerkje in de dorpskom door de vele kwel haast onbereikbaar was. In zulke 
natte tijden konden de plaatselijke roomsen, op weg naar huissen, het 
verdronken land rond de Waai alleen via de kweldam met droge voeten 
oversteken.          

landsChap
met kwel toverachtig gezicht 

KWAlIteIten 
hoewel flink geslonken sinds de achttiende eeuw, heeft de plas een voor 
dijkdoorbraakkolken kenmerkend rond gezicht. een populierenbos, ontstaan 
op een weide tussen het wiel en een wielrelict aan de noordwestkant, 
zorgt voor een bekoorlijk decor. het lommer ervan geeft de kolk in de 
zomer een passende, dreigende aanblik. In de winter, met hoge rijnstand 
en kwel, spiegelt het kale bos zich toverachtig mooi in de uitgedijde kolk. 
cultuurhistorisch gezien vormen populierenbos, wiel, kwelkom en naburig 
kerkpad een waardevol ensemble. het bos leverde vroeger extra inkomsten 
op voor de wieleigenaar; het peppelhout werd onder meer gebruikt voor 
vervaardiging van klompen. op klompen stapten de bewoners van Angeren 
via de nabije dijk naar de huissense kerk. die dijk zwaait trouwens nog 
op sierlijke wijze om het wiel. dijkbocht en wiel hebben de dijkverzwaring 
glansrijk doorstaan dankzij het gebruik van damwanden. de kweldam is nog 
zichtbaar. 

MAnco’s; geVAren
het gevaar bestaat dat de kolk wegkwijnt door verwildering en verlanding. 
op de bodem moet een dikke laag bagger liggen, deels afval van blad en 
takken van het nabije populierenbosje. dit bos oogt wat verwaarloosd; de 
resultaten van de laatste storm zijn nog zichtbaar. ook dreigt het wielrestant 
aan de noordwestkant geheel te verruigen en onherkenbaar te worden. 
hoewel de kwelkom nog goeddeels intact is, is de kweldam maar vaag 
herkenbaar. 

lAndschAPPelIjKe AAnBeVelIngen 
de kolkbodem moet worden opgeschoond om verdere verlanding door 
afval van bladeren en takken van het peppelbos tegen te gaan. 
ook het langs de oevers liggende puin- en zwerfafval verwijderen. 
Bovendien het intieme karakter van het kolkperceel versterken door het te 
voorzien van een coulisse van meidoorns. 
de kweldam scherper profileren door verdieping van het aangrenzende 
terrein.
Afgegraven grond benutten voor herstel van de kweldam in de 
zuidwesthoek. door dit herstel zal de kwelkom langer gevuld blijven. 
ook in de noordwesthoek is herstel van de kweldam gewenst. 
de specie hiervoor eventueel halen uit het verlande wielrestant aan de 
noordwestkant. 
dit wielrelict duurzaam vernatten; ontwikkeling van wilgenstruweel hier 
beperken tot de westkant. 
het herstelde kweldamgedeelte in deze hoek begeleiden met knotwilgen. 
de boomweide bij de moederkolk op peil houden en zo mogelijk wat 
uitbreiden.
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Kansen moeten worden benut om de kwelkom van de kolk, evenals die 
van de naburige Waai, een bergende taak te geven in het waterbeheer. 
Bij uitbreiding van glascultuur of bij woningbouw in de omtrek ontstaan 
gunstige omstandigheden voor afkoppeling. Kwaliteit van waterbeheer 
staat hierbij voorop: verzekering van toevoer van zuiver hemelwater, 
heilzaam voor vis en amfibie en een goed recept tegen verlanding.     

recreAtIeVe AAnBeVelIngen 
Aanleg van een wandelroute over de kweldam, als onderdeel van de 
Bloemroute, waarvan de hoofdroute over de onderhoudsstrook van de dijk 
loopt. 
Aanbrengen van een pleisterplaatsje bij de westoever, in het lommer van 
het peppelbos.  

eCologie
wand voor honkvast “vliegend juweel” 

ecologIsche oPMerKIngen BIj de lAndschAPPelIjKe 
Voorstellen   

KolK
In de zomer tooit een kraag van gele plomp en waterlelie de kolk. tussen 
de plomp wemelt het van visjes. de watermunt op de oevers verraadt dat 
het kolkwater voedsel- en kalkrijk is. het kolkwater oogt ook vrij helder, 
zodat langs de oevers de modderbodem kan worden gezien. In de plas 
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leven zoetwatermossels, wat de indruk versterkt dat de bittervoorn ook 
van de partij is. 
opschonen van de kolkbodem versterkt de ecologische kwaliteiten van de 
plas maar het dient wel fasegewijs te worden uitgevoerd. Als het afval in 
de kolk ineens wordt verwijderd, verdwijnen teveel zoetwatermossels. de 
bittervoorn krijgt dan minder kans zijn eitjes op vertrouwde stek te leggen. 
Beschouwd als een van de mooiste zoetwatervissen in de gematigde zone 
en in de paaitijd opvallend gekleurd, vormt deze voorn beslist de beauty 
van het wiel. om het klimaat voor deze waterbewoner te verbeteren, 
blijven toezien op aanwezigheid van voldoende mosselen. 
ook moeten, om de omstandigheden voor vissen – waaronder de 
stekelbaars – te verbeteren, de oevers plantenrijk blijven. 
het binnenwiel komt fraai uit de verf met een kraag van gele plomp als 
omlijsting van een behoorlijk grote oppervlakte blank water. Water, ogend 
als een sinistere zwarte diepte als het wordt beschaduwd door geboomte 
en struikgewas. 
Met grotendeels nog open water, volop vis bevattend en rijk aan vegetatie 
en hout rond de oevers, vormt de kolk een aantrekkelijk oord voor de 
ijsvogel. deze werd met een veldverkenning gespot. het oogstrelende 
vogeltje vormt de ecologische hoofdtopic van de kolk. Zijn aanwezigheid 
staat borg voor een verantwoord wielherstel en -beheer. 
overigens fascineerde zijn opvallende verenpakje de mens van meet af 
aan. Zo verhaalt een oeroude legende dat de ijsvogel eerst een saaigrijze 
kleur had. Maar na de Zondvloed zou het diertje de ark van noach zo 
onstuimig hebben verlaten dat zijn onderzijde door de ondergaande zon 
bruinverzengd werd. terwijl zijn rug de staalblauwe kleur van de hemel 
kreeg. de vogel is al eens bewierookt als “een vliegend juweel”. 
de ijsvogel heeft het vooral gemunt op stekelbaarsjes en kleine voorns. 
In het talrijke viskroost pakt hij steeds de in groei achtergebleven of 
zieke exemplaren. gemiddeld moet de vogel wel tien keer in het water 
plonsen om één visje te kunnen verschalken. daarbij duikt hij doorgaans 
vanaf over het water hangende takken of stammen. de in de snavel 
spartelende prooi wordt gewoonlijk op een tak doodgeslagen. Met 
gevangen stekelbaarzen wordt net zolang tegen een tak geklopt totdat 
de stekels afbreken en in het hout blijven steken. de nesten worden in 
loodrechte oevers gemaakt. hierin worden 40 tot 100 centimeter diepe 
gangen geboord, die schuin omhoog lopen. door de steile oevers kunnen 
geen hermelijnen en bunzings doordringen tot de nesten. In de laatste 
decennia zijn echter in nederland veel beken gekanaliseerd en voorzien 
van schuine, met gras begroeide oevers. doordat hij werd geplaagd door 
eierdieven ging het in nederland rap bergaf met de ijsvogel.        
de ijsvogel vraagt in het wielbeheer de nodige aandacht. het verdient 
aanbeveling wat takken of een hele boom in de plas te laten liggen. Zo 
behoudt de vogel zijn springplanken voor de jacht op vis. 
schaduw, struiken en steile oever in de noordoosthoek van het binnenwiel 
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zijn ideaal voor plaatsing van een ijsvogelwand. te meer, omdat een wand 
hier het natuurlijkst kan worden ingepast. hij geeft de ijsvogel de kans 
om een voor nestrovers onbereikbaar honk te bouwen. overigens moet, 
omdat de ijsvogel verlegen is om open water, de ontplooiing van gele 
plomp wat worden ingeperkt. 

KolKoMgeVIng
de populierenweide lijkt sporen te vertonen van activiteit van de grote 
bonte specht.
Bij toekomstige nieuwe aanplant zouden de bomen minder dicht op elkaar 
moeten worden gezet; de populieren kunnen zich dan beter ontwikkelen. 
grasland rond de kolk moet door maaien worden losgehouden, zodat 
hier een bonte kruidenflora ontstaat, wat met name de vlinders ten goede 
komt.
Wel hier en daar wat ruigte intact laten om insecten meer gelegenheid te 
geven tot overwinteren. 
Bij beweiding van de kwelkom voorkomen dat overbegrazing plaatsvindt 
en dat het vee de kolkoevers vertrapt; handhaving van een landbouwvrije 
zone van ongeveer vijf meter uit de kolkoevers. 
Als coulissebeplanting zijn hagen als meidoorns, sleedoorns en hondsroos 
geschikt; struweel dat ook volop beschutting biedt aan vogels.  
Vermeden moet worden dat er in het binnenwiel wordt gevist; de plas is 
ecologisch gezien te kwetsbaar. 
daarnaast een aanlijngebod voor honden instellen, mede wegens de 
aanwezigheid van schuchtere dieren als de ijsvogel en de grote bonte 
specht. 
Verder het dijktalud ecologisch verbeteren, net als elders tussen de 
Paddenpoel in Angeren en het Waaienpark in huissen. 
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