
Wiel bij Hoogeweide in Heteren

Cultuurhistorie
dijk bezweek tegenover de rode toren 

Achtergronden 
de kolk moet zijn ontstaan door een dijkbreuk in februari 1571. de 
heterense dijk begaf het in de buurt van kasteel de rode toren. dit torende 
ten zuidoosten van hoogeweide, bij de Achterstraat. ook brak de dijk door 
bij driel, Bemmel, Lent en mogelijk ook bij huissen. Waal en neder-rijn 
vloeiden in de Betuwe samen en vormden een onstuitbare overstroming. 
tenslotte bezweek de diefdijk op de grens van gelderland en holland. 
hierdoor liepen ook de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard onder. toen 
het rivierwater was gevallen, werd besloten een nooddijk rechttoe-rechtaan 
door het dijkgat te leggen. deze nooddijk werd in de lente en zomer van 
1571 uitgebouwd tot een definitieve dijk. de dijk kon dus zonder littekens 
worden hersteld. hij ging mettertijd deel uitmaken van een grotere inlaagdijk, 
die echter door aandrang van de rivier veranderde in een kwetsbare 
schaardijk. 
rond de dijkbreuk was het boerenland bedolven geraakt onder het zand 
dat het rijnwater had meegevoerd. Aan die rampzalige overslag herinnert 
nog de oude naam van de boerderij ten zuidwesten van het kolkje: ‘t Zand. 
de opengereten, kwelzuchtige gronden in de buurt van de dijkbreuk werden 
gaandeweg weer omgetoverd tot cultuurland. dat gebeurde door aanleg van 
rabatten, waarop geriefhout pleegde te worden geteeld.   

landsChap
‘t zand symbool van herstel na geweld waterwolf

KWALiteiten 
hoewel klein, vormt het kolkje een pittoreske blauwe oase in het groenland 
rond de dijk. Vlakbij de dijkteen gelegen, getooid met rietkragen, 
beschaduwd door knotwilgen, bij hoge rivierstand blootstaand aan kwel 
en begrensd door vervaagde rabatten, vertoont het watertje trekken 
van een wiel gevormd in een grijs verleden. te begrijpen is nog dat het 
vruchtbare boerenland rond de dijkbreuk werd opengereten en als bij 
toverslag veranderde in een onland met plassen, scheuren en zand. Bij 
hoge rivierstand - als de rabatlaagten zich vullen met kwelwater – profileert 
de rabatcultuur zich het scherpst. rabatruggen en -greppels, nabije grazige 
weiden en boerderij ’t Zand verraden dat de mens het geruïneerde land 
wist te hercultiveren. het landschap vertoont nog onmiskenbare sporen 
van verwoesting en herstel. dat die sporen niet geheel zijn uitgewist, is te 
danken aan een vroegere eigenaar. door zijn bemoeienis ontsnapten kolk 
en rabatcultuur aan de aanslag van de ruilverkaveling. tezamen vormen 
deze elementen bijgevolg een monumentaal landschap. 

MAnco’s; geVAren
de plas oogt bepaald niet als een weidse, blinkende stille getuige van 
een fatale dijkdoorbraak. dat kan een minder passend beheer in de hand 
werken. ook dreigen opkomende knotbomen en begroeiing van een smal 
perceel langs de dijkteen – bosplantsoen met tamme kastanjes - het 
uitzicht op het wiel vanaf de dijk te gaan belemmeren. Voorts dreigen de 
rabatrelicten bij de kolk van lieverlee geheel te verlanden.  

LAndschAppeLijKe AAnBeVeLingen 
het watertje zou wat meer moeten spreken als een litteken van een 
doorbraak. Vandaar de volgende stappen: kolk vergroten tot aan de voet 
van de nabije oude knotwilgen. 
het wiel, als de dijkbelangen dat althans toestaan, daarbij over grotere 
oppervlakte uitdiepen. en wel tot de huidige maximale diepte. 
op de oevers van de vergrote plas kan nog een aanvullende beplanting 
van knotwilgen worden aangebracht. 
Aandacht verdient nog de relatie tussen wiel en dijk, die op den duur 
vanwege hoogopgaand groen dreigt te gaan vervagen. in verband 
hiermee enige jonge knotbomen verwijderen. 
Zo ook een bosplantsoen; vrijkomende beplanting eventueel herpoten in 
de singelbeplanting tussen wielomgeving en woonerf. 
Voorts overgaan tot sterkere profilering van de rabatcultuur in het 
aangrenzende weiland. 
Uitgegraven aarde gebruiken voor herstel van rabatruggen. 
Aanbrenging van wilgenstruweel op de ruggen om een relatie te leggen 
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met de vroegere teelt van wilgen op zulke aarden hoogten. die wilgen 
werden trouwens ook gebruikt voor dijkversterking.    

recreAtieVe AAnBeVeLingen 
de onderhoudsstrook van de dijk vormt een sfeer bij uitstek voor beleving 
van de pracht van het wiellandschap. rond de dijkafrit ten westen van het 
kolkje een pleisterplaatsje aanbrengen. er bestaat op dit punt een prima 
overzicht over de wijde omgeving. 
in geschriften en/of op een informatiepaneel de relatie benadrukken 
tussen: Veluwse stuwwal, rivier, heterense dijk, dijkbreuk of dijkoverloop, 
wiel, cultivering van verwoest boerenland, de hedendaagse rustieke 
omgeving met rabatrelicten en boerderij ’t Zand.
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eCologie
in de buidel blazen voor een mees    

ecoLogische opMerKingen Bij de LAndschAppeLijKe 
VoorsteLLen   

KoLK
door verruiming van het gekrompen plasje wordt de verlanding wat 
tenietgedaan en ontstaat een beter leefklimaat voor amfibieën, libellen, 
waterkevers en andere macrofauna. 
Wegens de dijkbelangen zorgvuldig nagaan of de kolk zo diep kan worden 
dat hij in de zomer altijd water bevat. 
de steeds terugkerende kwel, de rietpartijen en het extensieve agrarische 
gebruik van de directe omgeving scheppen gunstige omstandigheden 
voor ontwikkeling van de ooglijke dotterbloem. dotters gedijen op drassige 
plekken, langs plas- en slootoevers. Ze komen in groten getale voor in 
rietvelden die ’s winters blank staan. Ze komen daar tot bloei voordat ze 
worden verdrongen door het opkomende nieuwe riet.    
in de  herstelde greppels van de rabatcultuur de groei van moerasflora 
prikkelen. gedacht wordt hierbij, behalve aan de dotter, aan planten als 
echte koekoeksbloem, fonteinkruid, holpijp, pinksterbloem, veldzuring en 
waterviolier. deze flora gedijt goed bij kwel, een matig voedselrijke bodem 
en helder water. 
de vernatte rabatgreppels beloven ook een interessant leefmilieu te 
worden voor bruine kikkers en salamanders. Wel het struweel wat van de 
oevers af plaatsen zodat de zon de rabatgreppels kan beschijnen. 
overigens zal struweel op de rabatruggen zangvogels gaan aantrekken. 
Aan te prijzen is de handhaving van extensief agrarisch gebruik van de 
weide met rabatcultuur en kolkje. in een zone van zeker vijf meter rond 
poel en rabatcultuur geen vee laten grazen om te voorkomen dat kolkwater 
en rabatgreppels vermesten en hierin de ontwikkeling van water- en 
moerasplanten stagneert. 
streven naar omzetting van het weiland rondom plas en rabatcultuur in 
bloemrijk grasland. 
Van belang is ook dat kolkje en rabatgreppels niet geheel uitdrogen. 
overwogen zou dan ook moeten worden de kweldam die even ten zuiden 
van het wiellandschap ligt te heractiveren. Zo ontstaat een boezem waarin 
het water na kwel, en misschien ook bij plassende regen, langer kan 
worden vastgehouden.   
Wilgenstruweel, water, riet, moerasplanten en rustieke omtrek maken 
het wielrelict aantrekkelijk voor de buidelmees. deze vogelsoort dankt 
zijn naam aan zijn kogelvormige, vaak als buidels ogende, nesten. deze 
bestaan onder meer uit vezels van gras, brandnetels, wilgen, populieren 
en ‘rietsigaren’. de nesten worden gebouwd in bomen zoals wilgen, 
peppels of berken, aan loodrecht hangende, vertakte, twijgen en vaak 
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boven het water. de mees verorbert insecten en spinnen, ’s winters onder 
meer ook zaden van grassen en vooral van riet. de buidelmees is geen 
onbekende in de Betuwe. Zo wordt hij in sommige jaren als broedvogel 
gesignaleerd in de uiterwaarden bij gendt. 
Wegens het streven naar terugkeer van deze vogel is ingetogenheid 
absoluut gewenst met een bezoek aan de kolk bij hoogeweide. daarbij 
past ook eerbied voor de privacy van de eigenaar van het wiellandschap.   

KoLKoMgeVing
tegengaan van het opkomen van groen in het bosplantsoen heeft 
als lichtpunt dat er volop zonlicht blijft vallen op het zuidelijk dijktalud. 
daardoor ontstaan hier nog gunstiger omstandigheden voor ontwikkeling 
van bloemrijk grasland. 
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