
Waaiensteinkolk in Oosterhout

Cultuurhistorie
dramatisch veel ruimte aan de rivier in 1809  

Achtergronden 
dit immens grote wiel bestaat uit twee kolken. de oudste hiervan – gelegen 
ter hoogte van het noordwestelijk plasdeel - is ontstaan in januari 1651. 
dit wiel werd na de watersnood van 1651 buitengedijkt. de bijbehorende 
inlaagdijk lag op de zogeheten Waeische Wei, een weide waarop later het 
legendarische huis Waaienstein zou verrijzen. Bij dit adellijke huis had in 
het rampjaar 1672 een historische ontmoeting plaats. de kokette, met 
allongepruik getooide, Lodewijk de XIV, alias de Zonnekoning, sprak daar 
met afgezanten van nijmegen over de overgave van de door de Fransen 
belegerde Keizer Karelstad. 
In januari 1809 bezweek de dijk tegenover huis Waaienstein, inmiddels een 
boerderij geworden. Bestormd door water en ijs, ging Waaienstein te gronde. 
Mede door een dijkbreuk bij Loenen liepen de Betuwe, de tielerwaard 
en de landen van Buren en culemborg onder. tenslotte bezweek ook de 
Lingedijk bij Kedichem. hierdoor werden ook de Vijfheerenlanden en de 
Alblasserwaard een prooi van de golven. Van Lent-oosterhout tot aan de 
Kinderdijk was het land herschapen in een troosteloze watervlakte.
na de ramp werd in oosterhout een ongekend grote inlaagdijk gelegd. 
daarbij werden liefst vier wielen, met tussengelegen boerenland, in één ruk 
buitengedijkt. Zelden was er bij een dijkherstel zoveel ruimte gegeven aan 
de rivier. Men beweert dat bij extreem laag water de gemetselde ronde put 
van het verzonken Waaienstein te zien is.  

landsChap
wielen, inlaag en bos uniek ensemble

KWALIteIten 
de Waaiensteinkolk oogt nog als een echte kampioen. hij vormt het 
allergrootste wiel van de Betuwe en een van de grootste wielen van 
nederland. hij ontstond in een tijd dat de mens zich nietig voelde ten 
opzichte van de waterwolf. Almaar groter leek het geweld te zijn dat de 
natuur met dijkbreuken etaleerde, almaar groter werden de wielen, steeds 
groter werden de offers die gebracht moesten worden voor de veiligheid ten 
opzichte van de rivier. 
de weidse kolk symboliseert op zeldzame wijze het geweld en de grillen 
van het water. terwijl de nabije formidabele dijk op even zeldzame wijze 
de veerkracht van de mens en zijn eerbied voor de natuur tot uitdrukking 
brengt. 
Verbonden met deze elementen is ook het bos van landgoed oosterhout. 
dit bos ontkiemde op het zand dat het water had meegevoerd uit de 
wielen in de omtrek. Zand, dat ooit vruchtbare akkers en weiden ruïneerde. 
Buitenwielen, inlaag en bos op overslaggrond vormen door hun imposante 
karakter een ronduit uniek ensemble.

MAnco’s; geVAren
het gevaar bestaat dat deze - door vorm, omvang en diepte - unieke 
plas wordt verbonden met een nevengeul of de rivier. of dat hij door 
ongebreidelde groei van wilgen vervreemdt van de nabije inlaagdijk. 
Zorgwekkend zijn ook plannen om een aparte vaargeul te maken voor 
plezierjachten, komend uit het tegenovergelegen Maas-Waalkanaal. 
gezocht wordt naar kansen om de boten, op weg naar de IJssel, een veilige 
doortocht te verschaffen buiten de drukbevaren hoofdvaarroute van de Waal. 
hoewel goedbedoeld, kan dit streven ertoe leiden dat de Waaiensteinkolk 
opgaat in een vaargeul of dat hij zelfs wordt gebombardeerd tot haven. 
Verder zou door activiteit van pleziervaart de serene sfeer, zo cruciaal voor 
het beleven van een eeuwenoud wiellandschap, worden verbruid. ook kan 
ernstige aardkundige en ecologische schade ontstaan, bijvoorbeeld door het 
graven van een toegangskanaal en door verontreiniging veroorzaakt door 
motorboten. 
Zorg baart ook dat de Waaiensteinkolk en de andere wielen in de 
oosterhoutse uiterwaarden stilaan schade kunnen oplopen door activiteit 
van de duwbakvaart op een hooggewassen Waal. het schijnt dat daarbij op 
de rivierbodem grote partijen zand worden verplaatst. Met hoge rivierstand 
zou dat zand ook in buitenwielen belanden. deze kunnen daardoor ondieper 
worden. dit moet met name in het Maas en Waalse dreumel al zijn gebeurd. 
Als er veel rivierzand in wielen terechtkomt, kunnen belangrijke, voor die 
plassen kenmerkende, kwaliteiten - zoals de spronglaag - verdwijnen.  
rond 1990 was de zandige kolkbodem bedekt met een 25 tot 50 centimeter 
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dikke laag modder. Wegens mogelijke verzanding bij hoogwater door 
de duwbakvaart wordt een nieuw onderzoek naar kolkdiepten en bodem 
aanbevolen. de uitslag kan reden geven tot compenserende maatregelen 
en tot monitoren in de toekomst. niet uitgesloten is dat de verzanding van de 
buitenwielen bij oosterhout meevalt dankzij aanwezigheid van ringdammen 
en stukken zomerdam. Mede vanwege het gevaar voor verzanding moeten 
de in de uiterwaarden liggende dammen en damrelicten met elkaar worden 
verbonden en worden uitgebouwd tot een aarden buffer rondom - of 
omkading van - de wielen.  

LAndschAppeLIJKe AAnBeVeLIngen 
Vijftien jaar geleden is in de Waaiensteinkolk een grootste diepte van 
zeven meter gelood. In de oostelijke plashelft – richting de dijk – wordt 
de kolk minder diep. Wenselijk is een algehele opschoning van de 
wielbodem die bedekt blijkt te zijn met een decimeters dikke, ongetwijfeld 
ook vervuilde, sliblaag. slib, dat mede moet zijn gevormd door afstervend 
gebladerte afkomstig van het geboomte langs de noordwestelijke oever. 
door verwijdering van het bodemslib kunnen ook wellen nieuw leven 
worden ingeblazen, wat gunstig belooft uit te pakken voor kwel en 
waterkwaliteit.   
Bij het westelijke, oudste kolkdeel passen schaduwrijke oevers en 
beslotenheid. om die reden is behoud gewenst van het hoogopgaande 
geboomte op de noordwestelijke oever en het struweel op de westoever. 
een andere benadering past bij het jongere, oostelijke plasdeel. Voorop 
staan hier het laten ervaren van de weidsheid van het wiel en het optimaal 
laten uitkomen van de relatie met de majesteitelijke dijkbocht. daarom 
openheid langs de noordoostelijke en oostelijke kolkoevers waarborgen. 
Wilgenruigte die hier ontkiemt, opruimen. 

•

•

•

•

Wel in de zuidoosthoek een griendje handhaven, ook bedoeld als 
tegenwicht tegen de hoogspanningsvoorzieningen. 
het ontluisterend karakter hiervan noopte ook tot plaatsing van een 
populierenweide ten noordwesten van de Waaiensteinkolk. 
Verder overgaan tot aanpak van de wilgenopslag op de zuidoostelijke 
oever om hier meer openheid en doorzicht te creëren. Vanaf de naburige 
Kolk van Braam kan dan worden uitgezien op de Waaiensteinkolk, de 
inlaagbocht en het bos op overslaggrond van landgoed oosterhout, 
oprijzend achter de inlaagdijk. Al met al gewichtige referentiepunten, die 
de leesbaarheid van het landschap bevorderen. 
die leesbaarheid kan nog worden geprikkeld door het opmetselen van 
de drinkwaterput van het verdronken Waaienstein, in de oosthoek van de 
kolk. Met gewone waterstand kan die put dan al worden gezien. 
Aan de overkant van de plas kan de haagdam van de Kolk van Braam 
worden doorgetrokken naar de zuidwestelijke kolkoever. hier sluit die 
haagdam aan op een al bestaand dijkachtig lichaam. 
op deze hoogte de haagbeplanting, analoog aan die op de dam van de 
Kolk van Braam, voortzetten. 
Wel de begroeiing plaatselijk onderbreken om in de zo verkregen 
openheid het dijkachtige karakter van die hoogte beter te laten uitkomen. 

recreAtIeVe AAnBeVeLIngen 
gewenst is nog de aanleg van een wandelpad op het dijkachtige lichaam 
aan de zuidwest- en westzijde van het buitenwiel. dit pad gaat deel 
uitmaken van een wandelroute langs de wielen die in 1809 werden 
buitengedijkt. 
een pleisterplaatsje kan nog worden aangebracht in de noordwestelijke 
hoek van de Waaiensteinkolk, vanwaar een magnifiek uitzicht bestaat over 
het wijde buitenwiel en de monumentale inlaagdijk. 

eCologie
rover moet uit zijn doppen kunnen kijken 

ecoLogIsche opMerKIngen BIJ de LAndschAppeLIJKe 
VoorsteLLen   

KoLK
de uitgestrekte oevers van de oostelijke helft van de kolk zijn zacht 
glooiend en bestaan uit zand en grind. deze kolkstranden zijn interessant 
voor vogels als tureluurs, reigers en eenden. gelegen aan de zuid- en 
westkant van de Waaldijk, vormen ze ’s winters plekken die beschutting 
bieden tegen de snerpend koude noorden- of oostenwind. om die 
stranden voor vogels aantrekkelijk te houden, mogen ze niet overwoekerd 
raken door ruigte. 
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de aandacht van de vogels kan ook worden geboeid door een 
opgemetselde put van het verdronken Waaienstein. hij kan dienen als 
rustplaats, met name voor de aalscholver. die zal er gelegenheid vinden 
om zijn doornatte vleugels te drogen en zo weer vliegrijp te maken. 
opvallend in dit en de andere wielen in de oosterhoutse uiterwaarden 
is de armoe aan flora. op de reusachtige Waaiensteinkolk is in het 
begin van de zomer hoegenaamd geen waterlelie, gele plomp of 
watergentiaan – zo typisch voor de nederlandse wateren – te bekennen. 
sommige dorpelingen wijten dit gebrek aan het ondoordachte uitzetten 
van graskarpers en de activiteit van muskusratten die de oevers 
doorwoelen. Muskusratten eten oeverplanten en blijken inderdaad oevers 
te doorgraven. deskundigen menen dat dit effect kan hebben op de 
waterkwaliteit. het schijnt ook dat door dat gegraaf de emergente (boven 
water uitstekende) plantensoorten van zeer voedselrijk water fiks worden 
bevoordeeld. 
Verder oogt de plas bepaald niet helder en krijgen de ‘goudkusten’ van de 
oostelijke plashelft een groene aanslag te verduren. Volgens leden van de 
locale hengelsportvereniging wordt de troebelheid van de kolk veroorzaakt 
door vermesting. Iets, dat wordt toegeschreven aan fecaliën van de 
legio ganzen die zich rond het wiel plegen op te houden. ook wordt een 
verband gelegd met het gieren op aangrenzende weiden; zowaar zou de 
grond worden geïnjecteerd met mest van een nertsenfarm. Medeoorzaak 
kan zijn een overbevolking van brasems in het wiel. deze kan een gevolg 
zijn van de hieronder gesignaleerde achteruitgang van de snoek. de 
brasem doet het sowieso goed in eutroof - algenrijk - water. hij werkt 
daarbij de watervertroebeling nog in de hand. oudere brasems wroeten 
namelijk bij het foerageren in de modderbodem. 

•

•

•

Al met al klemt het belang van een diepgaand onderzoek naar de 
oorzaken van watervervuiling en floragebrek.  daarbij moet ook worden 
gekeken naar de effecten van de overstromingen van de laatste tijd. deze 
vallen op door ongemeen snelle aanzwelling van de rivier en een snel 
onderlopen van de buitenpolder.    
eind juni 2005 zag het langs de kolkoevers zwart van de visjes, 
zwemmend in eindeloze rijen. daarbij bewoog zich een zilveren, 
wriemelende massa langs de waterkant. soms ging dat zelfs gepaard 
met gespartel en geruis van het kolkwater. Vissers klagen niettemin dat 
de laatste tijd betrekkelijk weinig snoek wordt gevangen. daarentegen 
schijnen wel de nodige snoekbaarzen aan de haak te worden geslagen. 
de achteruitgang van de snoek kan sporen met het resultaat van 
eutrofiëring: watervertroebeling. de snoek vertrouwt met de jacht immers 
vooral op zijn ogen en stort zich daarbij bliksemsnel op zijn slachtoffer. 
terwijl de snoekbaars zich met name verlaat op zijn reukorgaan en zijn 
prooi zachtjesaan besluipt. Minder in staat de prooi te zien, delft de snoek 
het onderspit. 
de snoek vormt dan ook een ideale ecologische topper. Zijn terugkeer 
verzinnebeeldt de effectieve bestrijding van de organische vervuiling 
van het wiel en de comeback van bij wielen behorende opsmuk als witte 
waterlelie en gele plomp. de snoek spint garen bij die comeback doordat 
hij in hinderlaag pleegt te liggen aan de rand van partijen plomp. grote 
snoeken verschalken trouwens ook lijvige brasems en kleine dieren als 
kikkers, vogels, muizen en ratten. Aldus kan de snoek ook bijdragen 
aan het bestrijden van onheil veroorzaakt door een menigte wroetende 
brasems en muskusratten.       

KoLKoMgeVIng
rondom het wiel een landbouwvrije zone van zeker vijf meter instellen.
ontwikkeling van bloemrijk grasland langs het dijktalud en in de zone 
tussen de wieloevers en de wandelroute langs de struweeldammen. 
het overige gebied om de Waaiensteinkolk bestaat grotendeels uit 
oudhoevig land ofwel het cultuurland dat in 1809 werd afgestaan aan de 
Waal. passend bij deze gronden is extensieve begrazing door inheems 
vee, het liefst rood- of zwartbontvee. Bij oudhoevig land hoort immers het 
beeld van grazende koeien. 
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