
Wiel bij Doornik

Cultuurhistorie
doodsteek voor een uitgedoofde dorpskern   

 
Achtergronden 
dit buitenwiel ontstond door een dijkbreuk op 21 februari 1799. Wijd en 
zijd werd de doorbraak aangekondigd met klokgelui en kanongebulder. 
Bruisend water, krakend ijs, donderbuien met bliksemschichten en een 
huilende noordwester storm zorgden voor een sfeer van Apocalyps. Kort 
voor de dijkbreuk had de doornikse dijk sterk overgelopen. de overloop 
was in de hand gewerkt door een ijsverstopping in de Waal beneden Weurt. 
Fataal was ook de haakse ligging van de doornikse dijk ten opzichte van de 
aangezwollen Waal. het landwaarts bulderende water vormde een vreselijk 
groot en grondeloos diep wiel dat fuseerde met een strang, relict van een in 
1649 afgesneden Waalbocht.  
Behalve bij doornik bezweek ook de dijk bij doornenburg. daardoor liep 
de Betuwe onder. Mede door een doorbraak van de Waaldijk bij Vuren 
overstroomden ook de tielerwaard en de landen van Buren en culemborg. 
Van doornik-doornenburg tot aan de diefdijk op de grens van holland stond 
het land onder water. Zwaar getroffen werd vooral doornik. Veertien van de 
achttien huizen van het dorp spoelden weg of werden zwaar gehavend. het 
was een geluk bij een ongeluk dat de ijsprop in de rivier bij Weurt kort na 
de doornikse dijkbreuk losschoot. Anders was de hele aangezwollen Waal 
zich via de doornikse doorbraak gaan ontlasten in de Betuwe. het vlotte 
afstromen was te meer gunstig omdat ook de ooij was ondergelopen en 
het ooijse vloedwater bovenstrooms van nijmegen was gaan afvloeien in 

de al uitgedijde Waal. Intussen had het water massa’s zand opgehaald in 
de diepten van de doornikse kolk en dat zand in de vorm van een waaier 
uitgestort over het omliggende boerenland. dit veranderde prompt in een 
onvruchtbare woestijn.  
In maart begon de afsluiting van het dijkgat met een nood- of ringdijk. Als 
beringing fungeerde de zomerdam van de Bemmelse uiterwaarden. de 
gaten in die dam werden gedicht met bermen, gemaakt van vlechtwerken 
van rijshout opgevuld met aarde en grind. Voor dat karwei werden in alle 
over-Betuwse dorpen manschappen en stortkarren gevorderd. na voltooiing 
van de beringing was de Betuwe provisorisch beschermd tegen nieuwe was 
op de Waal. In mei kon worden overgegaan tot het eigenlijke dijkherstel, 
een titanenklus. Binnenom het reuzenwiel werd een gigantische inlaagdijk 
met zigzaggend beloop opgetrokken. door de bouw van deze inlaag werd, 
behalve een immens groot wiel, ook het hart van doornik buitengedijkt. een 
groot stuk boerenland en de trieste relicten van een verzwolgen dorpskern 
werden prijsgegeven aan de rivier. het was de enige oplossing. de dijk zou 
anders deels op een imposante strang hebben moeten verrijzen. Bovendien 
zou die dan nog altijd superkwetsbaar hebben gelegen ten opzichte van de 
Waal. 
de ramp van 1799 was de genadeslag voor een al uitgedoofd dorpshart. dat 
bestond eerst uit een kerkje met dodenakker en verspreide boerderijen. In 
1595 mocht het bedehuisje van de gewestelijke overheid worden verkocht 
en afgebroken en al spoedig moet het zijn beroofd van het koor. In 1602 
werd echter toch nog gerept van de doornikse “capell”. een halve eeuw later 
resteerde hiervan slechts een torenruïne. het verpieterde doornik werd in 
1658 getroffen door overstroming. er viel toen een doorbraak tegenover 
huis doornik. In 1784 brak de dijk weer door. Inmiddels waren in doornik 
“meenigvuldige kolken”, waaronder de Zwarte Waai, ontstaan, stille getuigen 
van de grilligheden van de Waal. In 1799 kreeg het gehucht de doodsteek. 
het ging toen grotendeels ten onder in een cascade van water en ijs en 
werd daarop definitief verlaten. doornik werd een ”lost village”.   
rond het wiel liggen relicten van het oude doornik verborgen. dat bleek 
al in 1802, bij het delven van een greppel in een weide bezuiden het wiel, 
genaamd het Kerkenweitje. Voor de dag kwamen resten van oude muren 
alsook vloeren en fundamenten van huizen. Aangetroffen werden ook 
mensenbotten en het fundament van een groot gebouw, naar alle schijn 
de kerk. Vlakbij lag een vierkante, dikke blauwe steen, vermoedelijk een 
pilaarstuk. Zo’n twee eeuwen na de catastrofe, onttrok archeologisch 
adviesbureau rAAP het verdronken doornik aan de vergetelheid. het 
bureau bracht het verzwolgen dorpje in kaart en deed daarbij verslag van 
zijn ontdekkingen. Zo waren bij de wieloevers Middeleeuwse scherven en 
een romeinse netverzwaring gevonden. Later stuitte men bij laag kolkwater 
op restanten van een zestiende-eeuwse of zeventiende-eeuwse huisgevel. 
het gebied van het verdronken doornik wordt bestempeld als “terrein van 
hoge archeologische waarde”. 
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landsChap
zeldzaam sprekende sporen van een bitter duel

 
KWALIteIten 
ooit 22 meter diep en ongelooflijk weids, behoort het wiel bij doornik tot 
de grootste en diepste wielen van het rivierengebied. een megawiel, dat 
symbool staat voor een tijd dat de mens zich steeds nietiger voelde ten 
opzichte van het water. rivierbeddingen kwamen door verzanding steeds 
hoger te liggen, dijker werden almaar verder opgehoogd en het binnendijkse 
land klonk steeds verder in. hierdoor etaleerde het water bij doorbraken 
steeds grover geweld. het gezicht van de dik twee eeuwen oude plas is 
zo goed als helemaal gaaf gebleven. Al is de westpunt van het wiel door 
verlanding geïsoleerd geraakt. ronduit zeldzaam en van uitzonderlijke 
waarde zijn de elementen in de omtrek van het wiel die herinneren aan het 
drama van 1799. op weinig plekken in nederland vertoont het landschap 
indrukwekkender sporen van het verbeten duel tussen mens en natuur, 
sporen van nederlaag en overwinning. Wiel en nabije weiden met de 
sombere relicten van een vergaan dorp getuigen van de brute kracht van de 
waterwolf. Bosschages in de kwelkom achter de inlaag belichamen de ruige, 
desolate toestand van het omliggende boerenland door de overstort van 
zand en de verwoestende werking van water en ijs. 
Maar op even imposante wijze heroverde de mens zijn plaats in dit gekwelde 
oord. dat begon met de bouw van een formidabele landinwaarts knikkende 
dijk, met een grootscheepse operatie waarbij ook flink wat ruimte werd 
gegeven aan de rivier. Als een zwaard steekt het wiel in de bocht van de 
inlaag. Van lieverlee werd het onvruchtbare, met zand en keien overdekte 
land achter de doorbraak, weer in cultuur genomen; de tabaksteelt gedijde 
hier goed, later ook de groenten- en bloementeelt. Achter de enorme 

inlaagdijk, rond de Vossenpels, ontkiemde een geweldig centrum van 
glascultuur. Zienderogen maakt dit nu plaats voor huizen en wegen van een 
nieuw, modern stadsdeel. een stadsdeel, dat respect moet leren krijgen 
voor de rivier. en dat zich daarbij behoort te spiegelen aan de veerkracht en 
onverzettelijkheid van de inwoners van het oude doornik.        
 
MAnco’s; geVAren
deels dreigt het buitenwiel te verlanden, vooral de westelijke uitloper, 
waarvan de punt is losgeraakt van het wiel. hoogopgaand struweel hindert 
vooral in de zomer het uitzicht vanaf de dijk over de kolk. hierdoor is de 
relatie tussen reuzenwiel en kolossale inlaag vervaagd. ook bestaat het 
gevaar dat wiel en fraaie aangrenzende strang fuseren met een nevengeul. 
door de krachtige werking van de stroom zouden gezicht en diepte van 
het wiel kunnen worden aangetast. Bovendien zouden de sporen van het 
verdronken doornik kunnen worden uitgewist. Verder bestaat de vrees dat 
wiel en directe omgeving op den duur totaal verwilderen, wat funest is voor 
de herkenbaarheid van de aardkundige en archeologische elementen en wat 
zelfs afbreuk zal doen aan de ecologische kwaliteiten.  

LAndschAPPeLIjKe AAnBeVeLIngen
Witte waterlelie, gele plomp of watergentiaan - flora die wielen pleegt op 
te luisteren - zijn op het wiel bij doornik niet of nauwelijks te vinden. dit 
manco geldt trouwens ook voor de grote Kolk in Loenen, de Verburgtskolk 
en de Waaiensteinkolk in oosterhout en het wiel aan de ronduit in 
Bemmel. Allemaal weidse kolken met omvangrijke ondiepten, waar in 
beginsel waterplanten moeten kunnen gedijen. 
Behorend tot de grootste en diepste wielen van het rivierengebied, zal de 
doornikse kolk in het warmere deel van het jaar zeker nog een spronglaag 
bezitten. een verschijnsel, dat lange tijd zo typerend was voor wielen. 
In de loop van de tijd zal op de bodem een dikke laag zwart, organisch 
vervuild, slib zijn gevormd. deze bagger kan bij langdurig laagwater en 
warm weer de waterkwaliteit bedreigen. daarom is een opschoning van 
de kolkbodem welkom. Met dien verstande dat daarbij de aardkundige 
kwaliteiten, zoals kolkdiepte en bodemreliëf, niet worden aangetast. 
Voordeel van die schoonmaakbeurt is ook dat de wellen in het wiel weer 
actiever worden. hierdoor zal de kwel in de kolk toenemen, wat extra goed 
is voor de waterkwaliteit. 
Wilgenstruweel tiert ongebreideld langs de oevers; het verstoort de relatie 
tussen de diep landinwaarts stekende doorbraakkolk en de hiervoor 
uitwijkende inlaagdijk. herstel van die relatie is cruciaal, waarbij de eerste 
stap kan zijn herstel van de verbinding tussen het geïsoleerd geraakte 
westelijke plasdeel en het leeuwendeel van het buitenwiel. 
daarnaast meer openheid scheppen in opgaand groen langs de 
westoevers zodat wiel en dijk weer als een samenhangend geheel worden 
ervaren. 
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Bovendien meer openheid creëren langs de noord- en zuidoevers voor 
een beter uitzicht op met elkaar samenhangende landschapselementen. 
gewenst is hierbij vooral een onbelemmerd uitzicht vanaf de knie van de 
inlaag over de wijde kolk heen op het verdronken doornik. 
Langs de open oeverdelen en uitgestrekte ondiepten aan de noordzijde 
van de kolk kunnen florarijke oevers worden ontwikkeld, met een zone 
gele plomp, waterlelie en riet opgefleurd met gele lis. 
Intussen heeft rAAP al tips gegeven voor een grotere herken- en 
beleefbaarheid van oud doornik. geopperd werd daarbij een visualisering 
van het dijkbeloop van voor de ramp van 1799. Met extra overtuiging wordt 
hier dan ook voorgesteld de aanleg van een aarden dammetje benoorden 
en bezuiden de kolk. 
Beide dammen beplanten met struweel. 
ter plaatse van het weggespoelde dijkstuk – in de kolk – het dijkbeloop 
zichtbaar maken met drijvende, natuurlijk ogende, elementen die bestand 
zijn tegen herhaaldelijke overstroming. 
Aanbevolen wordt ook een Aanvullend Archeologisch onderzoek (AAo) 
om het verdwenen godshuisje en kerkhofje exact te kunnen lokaliseren. 
het kerkje kan daarna voor een deel herrijzen. deze herbouw niet pal 
op de gevonden stenen kerkrelicten verrichten, om aantasting hiervan te 
voorkomen.
overigens het buitengedijkte ofwel oudhoevige land – oud doornik 
– gelegen bij de kolk per se niet laten verwilderen. Als dit weidegebied niet 
wordt begraasd, moet het worden ontwikkeld tot bloemrijk grasland. de 
contouren van oud doornik kunnen nog worden benadrukt met struweel 
en/of geboomte.
Waakzaamheid is geboden bij aanleg van een nevengeul in de Bemmelse 
buitenpolder. daarbij letten op een duurzame scheiding tussen wiel met 
strang en resten van het verdronken doornik enerzijds en de bewuste 
nevengeul anderzijds. Bij eerder overleg met de voormalige gemeente 
Bemmel was afgesproken dat die scheiding zou bestaan uit een 
erosiebestendige buffer, gelegen rond de landtong tussen wiel en kleiput. 
Van belang is ook dat de nabije defensiedijk, waarover al eens de mond 
van een nevengeul was gepland, gespaard blijft. Behalve als monument 
van de Koude oorlog, fungeert de defensiedijk als buffer tussen de Waal 
en aardkundig en archeologisch kwetsbare elementen als wiel, strang 
en oud doornik. de defensiedijk heeft misschien verhinderd wat elders 
langs de Waal mogelijk al is gebeurd. namelijk dat met hoog Waalwater 
door activiteit van de duwbakvaart zand uit de zomerbedding naar de 
buitenwielen spoelt. deze wielen zouden door die verzanding fikse 
aardkundige schade kunnen gaan oplopen. 
Vermeldenswaard is nog dat de defensiedijk ook een welkome 
ecologische buffer vormt. Want hij minimaliseert het aantal keren dat het 
wiel direct in verbinding wordt gebracht met het voedselrijkere Waalwater.  
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recreAtIeVe AAnBeVeLIngen
Aanleg van een natuurpad langs of over de struweeldam benoorden de 
kolk. Van hieruit kan een pad langs de oevers naar de zuidzijde van de 
plas gaan lopen. 
In draslanden bij de noord- en westoevers een vlonderpad leggen. 
Aan het eind van het damgedeelte bij de noordoever een pleisterplaatsje 
aanbrengen, dat kan uitzien op de weidse kolk en op oud doornik. 
daarnaast het huidige bankje op de dijk tegenover de westelijke 
kolkuitloper vervangen door een meer volwassen pleisterplaatsje. Vanaf 
hier kan de hechte relatie worden beleefd tussen verdronken dorp, 
buitenwiel, inlaag, kwelkombos, overslag en glascultuur. Aan de zuidkant 
van de kolk leidt de route naar het Kerkenweitje, waar de plek van het 
verdwenen kerkje met begraafplaats is gemarkeerd. 
het herbouwde kerkdeel kan worden ingericht als centrum voor beleving 
van natuur en landschap. 
hier en bij de pleisterplaatsjes op informatieborden de fascinerende 
achtergronden van het wiel belichten.

 

eCologie 
burchtbouwer; waarborg voor rust rond “lost village” 

 
ecoLogIsche oPMerKIngen BIj de LAndschAPPeLIjKe 
VoorsteLLen   

KoLK
Blootgesteld aan de dynamiek van de rivier, vormt het wiel met omgeving 
een boeiend landschap voor ecologen. In de nazomer werden rond de 
plas de nodige kruiden opgemerkt, zoals kattestaart, moerasandoorn, 
rode waterereprijs, tandzaad, vlooienkruid, watermunt, waterweegbree 
en wilde bertram. Minder soortenrijk oogde het opgaande wilgenstruweel 
langs de oevers. opvallend was ook het gebrek aan vegetatie op het wiel 
zelf, al prijkt het afgezonderde, westelijke kolkdeel ’s zomers met gele 
plomppracht. Verbonden met de plantenrijke Bemmelse strang en bij 
hoogwater ook communicerend met de rivier, moet het wiel ook visrijk zijn. 
die invloed van de rivier maakt echter dat de kolk gevoelig is voor infiltratie 
van exoten. Zo blijkt de chinese wolhandkrab hier een thuis te hebben 
gevonden. de krab bleek in 1912 te zijn neergestreken in duitsland, na 
hier als verstekeling aan boord van zeeschepen te zijn gearriveerd. In 
1931 werd het vervaarlijk ogende diertje voor het eerst in nederland 
ontdekt. Zijn naam heeft betrekking op het wollige haar waarmee de 
klauwhand van het mannetje is bedekt. elk jaar, vanaf juli, trekken de 
krabben die ouder dan vijf jaar zijn naar het ruime sop. Per dag leggen ze 
dan acht tot twaalf kilometer af. Aan de riviermonding bij zee vormen de 
mannetjes een dichte versperring, een soort drempel. hiermee vergewist 
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de krabsoort zich dat de iets later komende vrouwtjes met de oversteek 
worden bevrucht. na hun geboorte trekken de jongen de rivieren op en 
verspreiden zich in de binnenwateren. door zijn massale optreden is de 
chinese wolhandkrab schadelijk voor de visserij; hij vernielt tuig en vreet 
ook aas en vangsten aan.
Wiel en omgeving vormen ook een vogelparadijs. In de Ambtswaard ten 
oosten van de kolk komen de grootste concentraties weidevogels van de 
gelderse Poort voor. hier nestelen gele kwikstaart, graspieper, grutto, 
kievit, patrijs en tureluur en bijna ieder jaar ook de kwartelkoning. Vanaf de 
defensiedijk zijn ze heel goed te zien of te horen. Als de graslanden in de 
lente nog blank staan, vertonen zich hier ook allerlei reizende steltlopers 
en eenden. ‘s Winters laten zich hier meer en meer ganzen zien, met 
name brandganzen. 
Kolk en omgeving kunnen nóg aantrekkelijker worden voor vogels. 
daartoe het struweel langs de oevers meer soortenrijk maken; struweel 
verrijken met mei-, slee- en wegendoorn. 
Bont samengesteld moet ook het struweel op de dammetjes zijn die het 
oude dijkbeloop gaan aanwijzen. 
Pluspunt van een markering van het dijkbeloop op de kolk zelf is dat ze 
een rustplek voor vogels kan vormen. 
Verder meer openheid scheppen in het hoogopgaande groen op de 
oevers, met name rond de landtong tussen het wiel en de kleiput ten 
oosten hiervan. openheid waarborgt meer overzicht, daardoor meer 
veiligheid voor steltlopers en watervogels. deze ervaren hoogopgaand 
en dicht struikgewas als verraderlijk doordat daarin eksters of buizerds in 
hinderlaag kunnen liggen. 
ook erop toezien dat het vogelstrandje langs de oostelijke oever niet 
overwoekerd raakt door ruigte.  
Meest in het oog sprongen de stille getuigen van activiteit van de bever. 
Bomen en takken vertonen knaagsporen. stapeltjes hout verraden 
de aanwezigheid van holen. de terugkeer van de bever is een ronduit 
sensationeel gegeven. In nederland viel het doek voor het knaagdier in 
de negentiende eeuw; het laatste exemplaar werd in 1825 geschoten 
bij Zalk aan de Ijssel. door de eeuwen heen was fel op de bever 
gejaagd. noodlottig voor hem waren onder andere de twee peervormige 
reukklieren, de leveranciers van het zogeheten bevergeil, bestempeld 
als wondermedicijn tegen haast alle ziekten. Fataal was ook de massale 
honger naar bevervlees dat beschouwd werd als een delicatesse; de 
platte, brede staart gold zelfs als het neusje van de zalm. ook werden 
bevers begeerd vanwege hun bont. dit werd al in de hanzetijd verwerkt in 
mutsen en kragen van prinsen en rijke kooplieden.  
Bevers zijn vegetariërs. ’s Zomers doen ze zich tegoed aan sappige 
oeverplanten, bessen, riet, jonge twijgen van zachte houtsoorten, 
vooral populieren en wilgen, en ook wortelstokken van waterlelies. Zelfs 
veldgewassen worden dan opgepeuzeld. ’s Winters leven bevers van de 
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verse groene schors van struiken en zelf gevelde bomen. Afgeknaagde 
takken en dunne stammen worden bij de entree van de burcht verzameld.   
Vermaard is de bever vooral wegens zijn kunst om dammen en burchten 
te bouwen. Bij grote rivieren – doorgaans veel water bevattend en te 
breed om af te dammen – is de bever al tevreden met de bouw van een 
simpel hol, de burcht, in de hoge oever. de burcht bezit minstens twee 
onder water gelegen ingangen. die ingangen lopen omhoog, tot net onder 
het aardoppervlak. hier ligt het woonhol, de ketel. Als het water stijgt, 
verhoogt de bever de holvloer. de aarde hiervoor knaagt of schraapt hij 
van het holplafond. Als de rivier nog meer aanzwelt, verhuist de bever 
nog verder omhoog. daarbij versterkt hij de burcht door aanbrenging van 
een flinke berg takken op het aardoppervlak. Bij voortgaande waterstijging 
verkast het woonhol naar een nog hoger punt, totdat de burcht als een 
eiland in het water ligt. het gebeurt ook wel dat burchten worden gemaakt 
door vorming van een eilandje in het water bestaande uit een opeenhoping 
van met water verzadigde takken en modder. daarna wordt het eiland 
uitgehold en voorzien van woonhol en gangen. 
de bever vormt een ecologische topper bij uitstek voor het buitenwiel. hij 
verzinnebeeldt de relatie tussen water en oever, tussen wiel en omgeving, 
een biologisch pendant voor de cultuurhistorische relatie tussen buitenwiel 
en omtrek met het verdronken doornik en de reusachtige inlaag. de 
belangen van die relaties kunnen geheel met elkaar worden verzoend. 
cruciaal is daarbij dat bevers wegens hun graafijver uit de buurt van de 
dijk behoren te blijven. 
twee maatregelen zijn daarom gewenst. namelijk de westoever minder 
aantrekkelijk maken voor de bever door kap van hoogopgaand groen, ook 
bedoeld om de relatie tussen wiel en dijk te herstellen. 
daarnaast de bever verlokken tot vestiging langs de oostelijke oevers, 
rond de hier aanwezige landtong. en wel door rond die landtong vooral de 
groei te bevorderen van wilgen en populieren, liefst ratelpopulieren. 
de bevers zorgen ook weer voor de nodige uitdunning van opgaand 
gewas rond de landtong, wat roofvogels minder kans zal geven om 
steltlopers en watervogels vanuit  struiken te belagen. 
om het de bever aan de oostzijde van de kolk extra naar de zin te maken, 
wordt aangeraden de landtong af te sluiten voor recreatief bezoek. dat 
spoort ook met het belang van het behoud van imposante resten van een 
weggespoeld gebouw, die bij laag kolkwater zichtbaar worden langs de 
oostelijke oever. de aanwezigheid van de bever staat borg voor de rust 
rond - en het voortbestaan van - de relicten van een lost village.

KoLKoMgeVIng
overgaan tot ontwikkeling van bloemrijk grasland langs het dijktalud. dijk 
en dijkvoet vormen een geschikte voedingsbodem voor stroomdalplanten 
als kattedoorn, kleine bevernel, kruisdistel, rapunzelklokje, salie en 
sikkelklaver. stroomdalflora spint garen bij beheer waarbij de ondergrond 
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zo weinig mogelijk wordt verstoord en waarbij het maaien pas laat in de 
zomer plaatsvindt. de planten moeten immers volop de kans krijgen om te 
bloeien en zaad te vormen. 
Instelling van een minstens vijf meter brede landbouwvrije of 
begrazingsvrije zone rond de kolk om infiltratie van meststoffen in het 
kolkwater te minimaliseren.  
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