
Kolk van Van Elferen in Lent

Cultuurhistorie
doorbraak bij de Lentse zijdewind  

Achtergronden 
het wiel lijkt te zijn gevormd op sint-pieters-avond - 21 februari - 1551. 
de dijk brak door even beneden de grens tussen het dorp Lent en de 
heerlijkheid doornik. de Lentse dijk bezweek trouwens nog op twee andere 
punten, namelijk beneden het veer en bij de plaatselijke molen. gevolg van 
de Lentse doorbraken en van dijkbreuken bij Bemmel en eldik was een 
overstroming tot aan de diefdijk: de formidabele dwarsdijk die holland moest 
beschermen tegen het Betuwse overstromingswater.  
na Beloken Pasen 1551 puzzelden dijkgraaf en heemraden van het Ambt 
over-Betuwe over het herstel van de zwaar gehavende Lentse dijken. In 
het dijkgat bij de doornikse grens spiegelde een diepe, wijde kolk. Besloten 
werd dit wiel  binnen te dijken. Bij het dijkherstel geraakte de binnenvoet van 
de nieuwe dijk op de wieloever. Wijs geworden door de ervaringen met de 
watersnood, liet de dijkstoel de nieuwe dijk een halve meter hoger maken 
dan de hoogste delen van de oude, weggespoelde dijk. 
op de dijk bij de kolk staat een witte paal die de voormalige grens van de 
dorpspolders Lent en doornik aanduidt. Langs deze dorpsgrens rijst een 
oeroud dijkstuk op. deze wal vormde een zijdewind ofwel zijkade van de 
Lentse dorpspolder en moest bescherming bieden tegen water dat vanuit 
doornik toevloeide. Mogelijk is een deel van die Lentse zijdewind – gelegen 
aan de noordoostkant van het wiel – in de zestiende eeuw opgenomen 

in de kweldam. In 1935 werd bij de kolk een waterwinbedrijf actief. het 
ging Lent, elst en elden van kristalhelder drinkwater voorzien. Intussen is 
het waterwinbedrijf afgedankt. rond het binnenwiel zijn nog allerlei stille 
getuigen van drinkwaterwinning te vinden.   

landsChap
natte ‘voet’ met pittoresk couLisse

KWALIteIten 
Weids, diep, deels omgeven door een forse kweldam en aan de dijkzijde 
beschikkend over open oevers, vormt de Kolk van Van elferen een imposant 
binnenwiel. Indruk maakt ook de activiteit van de kwel, die de plas flink kan 
doen aanzwellen. de bosjes aan de westkant herinneren aan het onland 
veroorzaakt door overstort van zand na de dijkdoorbraak. Ze vormen 
een passende overgang tussen het blinkende litteken van natuurgeweld 
enerzijds en de glascultuur en nieuwbouw – symbolen van menselijke 
veerkracht en herstel – anderzijds. ook bezorgen ze de plas een pittoresk 
groen coulisse.  

MAnco’s; geVAren
Aan de noordkant verlandt de plas alarmerend. een kolkdeel is intussen 
afgezonderd geraakt en dreigt van lieverlee geheel te verdwijnen. In het 
algemeen maken het geboomte en het struikgewas op de noordelijke en 
westelijke oevers een verwaarloosde indruk. complete verwildering dreigt 
met name in de zuidwesthoek, waar de wilgenruigte almaar verder de kolk 
in kruipt. Bovendien worden de oevers in deze hoek ontsierd door brokken 
puin en zwerfafval. de kweldam is hier door stort van betonafval niet meer 
zichtbaar. Lange tijd is in de plas spoelwater met ijzer en mangaan geloosd.   

LAndschAPPeLIjKe AAnBeVeLIngen 
Mettertijd moet op de kolkbodem een dikke laag organisch verontreinigd 
slib zijn beland die afbreuk kan doen aan de waterkwaliteit. om die 
reden zou de kolkbodem wat moeten worden opgeschoond. Vanwege 
de nabijheid van de dijk ditmaal voorkomen dat daarbij wellen worden 
opengehaald en de kwel actiever wordt. 
gewenst is ook herstel van de verbinding tussen het afgescheiden 
noordelijk kolkdeel en de moederkolk. deze verbindingszone kan dras plas 
worden gezet.
daarnaast kan het thans nog afgezonderde plasje over een afstand 
van zo’n vijf meter vanaf de huidige oeverlijn worden vergroot. om de 
groei van wilgenruigte op de nabije oevers in te tomen, zouden deze 
bijvoorbeeld door schapen kunnen worden begraasd. Minpunt is dan wel 
dat de dierenmest de waterkwaliteit en de ontwikkeling van kruidenrijke 
oevervegetatie nadelig zal beïnvloeden. 
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overigens kunnen de verlande plasdelen rond de zuidwestelijke oever 
worden hersteld door die te vernatten. door die vernatting wordt ook de 
relatie tussen kweldam en wiel meer herkenbaar. 
Zwerfvuil en betonafval in deze hoek verwijderen. 
de relatie kweldam-wiel kan nog worden versterkt door het creëren van 
meer openheid, schoonmaak van de wieloevers en accentuering van de 
kweldam. 
hierbij kunnen tegen de kweldam knotwilgen worden geplant, bij voorkeur 
op onregelmatige afstanden. 
ook moet langs de hele west- en noordkant van de kolk de kweldam 
worden opgeschoond en, waar nodig, hersteld. dood hout en omgevallen 
bomen verwijderen. 
Verder meer lucht scheppen in het struweelbosje op de zuidwestelijke 
oever; verwijdering van esdoorn en kronkelwilg. 
Aan te prijzen is een vervanging van de beukenhaag en het hoogopgaand 
geboomte op de dijkberm ten oosten van het wiel door laag struweel. 
Voorkomen dat de op de steunberm ontkiemende wilgenruigte een groen 
scherm optrekt tussen wiel en dijk. 
daarnaast op de noordoostelijke oever struweel aanbrengen om een 
landschappelijk interessantere overgang te krijgen tussen wiel en 
glascultuur.   
Aandacht verdienen ook de bosschages op de overslaggrond tussen kolk 
en voormalig drinkwaterbedrijf. het bosje benoorden het pad mettertijd 
– met name als de populieren kaprijp zijn – omtoveren tot essenbos. 
het terrein onder de bomen opschonen. 
het bosschage aan de zuidkant van het pad herscheppen in een bos met 
veel eiken en essen; de rij nog jonge eiken langs het pad verdichten. 
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de ruimte tussen de Vossenpeltsestraat en de kolk benutten voor 
ontwikkeling van bos, een passende overgangszone, mede door de functie 
als stuitbos, tussen verstedelijkte omgeving en binnenwiel.    
Zichtbaar kunnen nog worden gemaakt de kostbare, eeuwenoude relicten 
van de Lentse dorpswal, benoorden de kolk. deze dorpskade kan worden 
beplant, bijvoorbeeld met een doornhaag. Vaak onderdeel vormend van 
landweren, fungeerden doornhagen gewoonlijk als scheiding tussen 
buurschappen, heerlijkheden en andere rechtsgebieden. 
In de voorlichting behoort ook te worden gewezen op de relatie tussen het 
relict van de dorpswal en de witte grenspaal Lent-doornik, prijkend op de 
dijk even ten oosten van het wiel.   

recreAtIeVe AAnBeVeLIngen 
Aangelegd behoort te worden een struinroute over de kweldam, 
die aansluit op het pad dat vanaf de Vossepels en het voormalige 
drinkwaterbedrijf naar de kolk leidt.
een pleisterplaatsje kan nog worden aangebracht bij de westelijke oever, 
op een punt van waar uit kweldam en wiel te overzien zijn.  

eCologie
return of the bLack tern 

ecoLogIsche oPMerKIngen BIj de LAndschAPPeLIjKe 
VoorsteLLen   

KoLK
Welkom is het opruimen van het organische afval in het water en op de 
bodem. het kolkwater krijgt zo een betere kwaliteit. terwijl de biologische 
reserve van het wiel wordt vergroot, vooral na langdurige perioden van 
warm weer en lage rivierstand.  
de zuidwesthoek van de kolk kan ecologisch boeiender worden door hier 
meer verlandingszones te ontwikkelen. dit kan gebeuren door creatie 
van een extra zone met riet. Zo kan een fraaie overgang ontstaan van de 
sfeer van het diepe, blanke water naar een zone met gele plomp en witte 
waterlelie, een strook met riet en lisdodde, de door wilgen beschaduwde 
kweldam en het bosrijke voorland hiervan. 
speciale aandacht verdient een strandje langs de noordelijke kolkuitloper. 
het strandje kan een wijkplaats worden voor steltlopers als de nabije 
uiterwaarden blank staan. het kan zo fungeren als ecologische stepping-
stone tussen Waal en Waalsprong. Bijzondere watervogels vestigen zich 
dan wellicht eventjes in de schaduw van stadswijk Lent. Wegens take off 
and landing is het zaak geen hoog geboomte te laten oprijzen langs de 
noordoever. ook mogen zand en slik, waarin de vogels foerageren, niet 
verruigen. 
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dit wielgedeelte zou ook een behaaglijke broedstek kunnen vormen voor 
de zwarte stern. deze moerasvogel vertoeft al aan de overkant van de 
rivier, rond de oude Waal. de zwarte stern heeft de twijfelachtige eer 
op de rode Lijst te staan. rond 1900 was hij een gewone broedvogel 
van de laagvenen en het rivierengebied. een halve eeuw geleden was 
het aantal in nederland broedende zwarte sterns dramatisch aan het 
afnemen. dat kwam vooral doordat het bergaf ging met de krabbescheer, 
hoofdleverancier van nestmateriaal. de teloorgang van die plant was 
te wijten aan watervervuiling: inlating van gebiedsvreemd hard water in 
veensloten en -plassen. Funest voor de zwarte stern was ook de sterk 
toegenomen bemesting en de verdroging van graslanden. Want juist 
op schaars bemeste weiden leven veel grote insecten, naast visjes, het 
voornaamste voedsel van de moerasvogel. Waar nog extensief gebruikte, 
daarmee insectenrijke, graslanden liggen, bevinden zich de laatste zwarte 
stern-bolwerken in ons land. een van die bolwerken is de gelderse Poort. 
de zwarte stern nestelt in grotere of kleinere kolonies. hij maakt het nest 
op moddergrond, op drijvende dode waterplanten, op geknakte, op het 
water liggende stengels en ook op levende waterplanten. nesten worden 
behalve van krabbescheer ook wel gefabriceerd van riet en mattenbies. 
een broedplaats is een oord vol nerveuze activiteit, waar aanhoudend 
zacht kirrend geluid opklinkt. 
Waar nestfaciliteiten schaars zijn, kan de zwarte stern een duwtje in de 
goede richting krijgen door aanbrenging van nestvlotjes. deze kunnen 
worden geplaatst in het hart van de noordelijke uitstulping van de Kolk van 
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Van elferen. de vlotjes bestaan uit plankjes die verankerd worden in de 
plasbodem. 
de broedomstandigheden verbeteren als er in de kolk een weelderige flora 
ontstaat. 
Voorts in het broedseizoen beslist afzien van recreatieve activiteit op 
nabije oevers of van het opschonen van nabije sloten. 
Belangrijk is ook ontwikkeling van bloemrijk grasland bij de kolkoevers, 
zodat extra veel insecten worden gelokt. 
garen spinnend bij een rijke water- en oevervegetatie, een gezonde 
visstand, een goede waterkwaliteit en een ingetogen recreatief gebruik 
van de omgeving, is de zwarte stern verheven tot ecologisch highlight. 
de vogel belichaamt hierbij de schakel die het Lentse binnenwiel vervult 
tussen het binnendijkse domein van de mens – het noordelijk stadsdeel 
van nijmegen – en het buitendijkse domein van de natuur, de rivier de 
Waal. 

KoLKoMgeVIng
streven naar een meer kleurrijke samenstelling van de bosjes tussen wiel 
en  voormalig drinkwaterbedrijf. In die bosjes zijn vooral eiken en essen 
gedacht. Maar ze zouden nog moeten worden verrijkt met struikwilgen, 
meidoorns, sleedoorns en gelderse roos. daardoor zullen die bosjes een 
grotere verscheidenheid van insecten en vogels aantrekken. 
te verwelkomen is het laten uitlopen van dit bosgebiedje met een 
loverrijke zone naar de dijkteen. de wielomgeving wordt met deze 
natuurlijke buffer tussen wiel en bebouwing langs de Vossenpeltsestraat 
extra interessant voor zangvogels. 
ontwikkeling van bloemrijk grasland langs het dijktalud en elders in 
de omgeving van de kolk om meer vlinders en andere insecten aan te 
trekken.       
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