
Wiel bij Vale Dries, in Andelst

Cultuurhistorie
punt achter de schouw, afzakkertje in de kroeg

Achtergronden 
Mogelijk is het wiel ontstaan als gevolg van een dijkbreuk rond 1660. Kwel 
moet een van de boosdoeners zijn geweest. Want de kolk steekt in een 
fossiele stroombedding die onder de dijk doorloopt. naar de aanwezigheid 
van die stroombedding verwijzen ook veldnamen. Zoals de naam van de 
nabije boerderij en een boogvormig perceelsbeloop ten noordwesten van het 
huidige wielrelict: Vale dries. Vale dries betekent schraal land, wat verband 
moet houden met het zandige, kwelzuchtige karakter van de oude verlande 
rivierbedding. Vermoedelijk maakte deze bedding rond 1327 deel uit van 
osenvoren, het eenzame, moerassige gebied tussen de Ambten over-
Betuwe en neder-Betuwe. na de dijkdoorbraak in de zeventiende eeuw bij 
Vale dries werd het hier gevormde wiel binnengedijkt. de dijk vertoonde een 
rivierwaarts gerichte knik, waarbinnen een plas in de gedaante van een peer 
lag. Binnenom de kolk werd een kweldam gelegd om de kwel te beteugelen. 
het binnenwiel spiegelde tussen twee belangrijke punten in het dijkbeheer. 
Komend vanuit het oosten, voerde de dijkgraaf van de over-Betuwe 
de schouw tot aan de kolk. doorgaans reed hij daarop een klein eindje 
terug, naar een herberg “daer het Swaentje uithangt”.  hier werd dan het 
langverbeide afzakkertje genomen. Pal naast de kolk bij Vale dries bevond 
zich de aanschouw van de neder-Betuwe. hier begon de dijkgraaf van de 
neder-Betuwe de schouw over de Waaldijk in zijn werkgebied.    
In de jaren zeventig van de vorige eeuw bestempelde Polderdistrict over-
Betuwe het wiel als gevaarlijk voor de dijk. daarom moest het worden 
gedempt. dat leek tegen een zacht prijsje te kunnen gebeuren. een 
steenfabriek in de dodewaardse buitenpolder wilde namelijk afvalklei 
leveren. Maar er waren tweemaal zoveel vrachtwagentransporten nodig als 
verwacht om de klus te kunnen klaren. een lelijke misrekening.

landsChap
kwel meander doodsteek voor de dijk

KWAlIteIten 
gelegen vlakbij de zeventiende-eeuwse dijkbocht of vingerling, kan 
het watertje nog heel wel de allures krijgen van een relict van een 
doorbraakkolk. Fascinerend is dat de plas eigenlijk zijn ontstaan dankt 
aan de aanwezigheid van een oude fossiele riviermeander. In de tijd voor 
de bedijking groef deze rivier rond zijn eigen oeverwal het nabijgelegen, 
langwerpige wiel. na de bedijking was diezelfde stroombedding op indirecte 
wijze oorzaak van het ontstaan van een wiel. Zandig en doorlatend als ze 
was, bracht die bedding de kwel teweeg die de dijk deed ondermijnen en 
bezwijken. Fraai is dat de plas met hoge rivierstand en kwel nog flink kan 
aanzwellen. Interessant is ook dat de bewuste stroombedding onderdeel 
vormde van de oude grens tussen over- en neder-Betuwe. Precies ter 
hoogte van het wielrelict lag de grens van de beide ambten, bij een plek 
waar de overbetuwse dijkgraaf met de schouw de fakkel placht over te 
dragen aan zijn nederbetuwse ambtgenoot. 

MAnco’S; geVAren
het wielrelict is niet meer als zodanig herkenbaar. Mettertijd is hier afval 
gestort waaronder hout, gaas, autobanden en glas. ook is de poel sterk aan 
het verwilderen. die teloorgang kan uitmonden in volledige dichting van deze 
cultuurhistorisch waardevolle plas. grootste gevaar gaat uit van plannen 
tot een dijkverlegging. daarbij dreigt een eeuwenoude dijk, op unieke wijze 
getekend door de strijd tegen het water, te worden afgegraven. Wielen, 
wielresten, woonterpen en boerenland – een landschap van luctor et emergo 
– dreigen te worden verruild voor een anonieme waterrimboe met geulen en 
ooibos. 

lAndSchAPPelIjKe AAnBeVelIngen 
gewenst is een opruiming van al het afval en een algehele opschoning 
van de bodem. 
daarbij het wielrelict een tikkeltje dieper maken om de verlanding te 
bestrijden.
Verder brandnetels en andere ruigte langs de oevers verwijderen. 
Belangrijk is ook dat de relatie van het plasje met de dijkbocht wordt 
hersteld. dat kan door het scheppen van een zichtas vanaf de dijk richting 
het wielrelict. daarbij het geboomte aan de zuidwestkant van de poel en 
een  knotwilg op de zuidelijke plasoever weghalen. 
Voorts overgaan tot aanplant van wilgenstruweel bij de noordwestelijke 
en de noordoostelijke kolkoever; aan de noordkant de treurwilg en het 
populierengeboomte handhaven. 
het opgaande groen langs de noordoever versterkt de gedachte van een 
historische scheiding. 
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door boomaanplant de aandacht vestigen op de kwelafvoersloot tussen 
het wielrelict en de watergang ter hoogte van de fossiele meander. het 
beloop van die sloot kan worden begeleid met een rij populieren. 
deze sloot ook opschonen. 

recreAtIeVe AAnBeVelIngen 
Aanbrenging van een pleisterplaatsje op het nabije dijktalud. 
op een informatiebord kan worden verhaald over de achtergronden van 
dit boeiende landschap, over de dijkbreuk, de verlande stroombedding in 
de ondergrond, de verwoestingen na de doorbraak, het herstel van de dijk 
en de cultivering van het met zand overdekte boerenland, verzinnebeeld 
door aanwezigheid van welvarende hoeven als de Vale dries en de dijk. 
Boerderijen, verrezen op terpen tegen de dijk, waarvan de hoogte verraadt 
hoe laag de dijken ooit waren en hoezeer de dreiging van het water 
mettertijd toenam.   

eCologie
costa del sol voor reislustige slang   

ecologISche oPMerKIngen BIj de lAndSchAPPelIjKe 
VoorStellen   

KolK
de plas was uitgedijt door de kwel. een vrij zeldzaam verschijnsel voor de 
nazomer. In en rond het wielrelict wemelde het van kikkers en padden. de 
oevers waren overwoekerd door brandnetels. Bomen en struiken wierpen 
de ganse dag schaduw op het kolkwater.  
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opschoning en lichte verdieping, tot circa een meter, van het wielrelict 
zijn welkom. Zeker in combinatie met het scheppen van extra lucht in het 
groen ten zuiden van de plas. 
Meer zonlicht en water maken de omstandigheden gunstiger voor 
amfibieën. daarbij is een pioniersituatie gewenst, wat vraagt om 
werkzaamheid van kwel en regelmatige opschoning. Aldus kan het 
wielrestant een paradijs worden voor padden, kikkers, salamanders en 
insecten. Insecten en ook struweel en geboomte op de oevers zullen 
allerlei vogels lokken. 
ecologisch highlight is de ringslang. deze slang met zijn gele 
halvemaanvormige vlekken achter de kop pleegt over grote afstanden te 
zwerven. herhaaldelijk duikt hij ook in de Betuwe op. de ringslang  is niet 
giftig voor mensen. Zijn giftanden zitten achter in de keel; het gif ervan 
doodt half opgeslokte prooien en bevordert de spijsvertering. Als hij wordt 
bedreigd, sist de ringslang. of hij verstopt zich. of hij houdt zich dood. Bij 
gevaar kan hij ook onwelriekend vocht afscheiden. de ringslang legt zijn 
eieren in een hoop rottend plantaardig materiaal. op zijn menukaart staan 
kikkers, padden, salamanders en kleine zoogdieren. de plas bij de Vale 
dries belooft daarmee aantrekkelijk te worden voor de reislustige slang. 
Misschien verlengt de aanleg van een broeihoop zijn verblijf. 
helpen zal ook als de kolkoevers hier en daar een nieuwe, beschutting 
biedende, begroeiing krijgen. 

KolKoMgeVIng
gewenst is ontwikkeling van vlinderaantrekkende flora langs het dijktalud 
en aan de west- en zuidkant van het wielrelict.
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