
Gele Gat in Huissen

Cultuurhistorie
kolkje blonk aan de voet van de kleefse dijk  

Achtergronden 
tot een dijkverlegging in 1770 vormde het gele gat een onderdeel van het 
Bloemwater: een gigantisch complex van wielen, riviergeulen en moerassen. 
het gele gat was verbonden met het oudste, zuidelijke, deel van de 
roemruchte Bloem, een naam die al in de vijftiende eeuw werd genoemd. dit 
zuidelijke Bloemgedeelte bestond uit een geulachtig water, ontstaan doordat 
de rijn een of meermalen zijn eigen oeverwal forceerde. dergelijke plassen 
worden oeverwaldoorbraakkolken of crevassegeulen genoemd. Van de 
crevassegeul in de Bloem maakte ook de huidige Vlote Bloem deel uit. rond 
1300 moet de dijk door dat langwerpige water heen zijn gelegd zodat het 
werd verdeeld in een binnen- en een buitendijks gedeelte (zie ook toelichting  
streefbeeld Vlote Bloem).   
na een dijkbreuk – vermoedelijk vóór 1453 – werd een nieuwe dijk buitenom 
het intussen uitgedijde Bloemwater gelegd. Bij de grenspaal huissen-
Angeren zwaaide hij de uiterwaarden in en draaide om het gele gat en het 
oudste deel van de huidige grote Bloem heen. Vervolgens sloot hij weer 
aan op het dijkbeloop bij de diepe Bloem. Bij het gele gat vormde de dijk de 
grens tussen het Land van Kleef en gelre. 
door een dijkbreuk rond de huidige grote Bloem in 1769 kregen het huidige 
gele gat en zijn omgeving een ander gezicht. rivierwater bulderde na die 

doorbraak vanuit de grote Bloem richting de Vlote Bloem. daarbij werden 
massa’s zand en grind verplaatst, zodat vermoedelijk een deel van het 
geulachtige water rond het gele gat werd gedempt. ook veranderde het 
dijkbeloop. na de ramp verrees een nieuwe dijk verder landinwaarts, deels 
op moerassen van de Bloem. de aarde van de nog intacte delen van de 
uitstulpende dijk werd gebruikt voor de dijkbouw. een smal en buigend 
perceelsbeloop tussen de dijk bij de grenspaal huissen-Angeren en het 
gele gat verraadt nog altijd de plek van de deels weggespoelde, deels 
afgegraven Kleefs-huissense dijk. de dijkverlegging van 1770 in huissen is 
een fraai voorbeeld van een vroegere maatregel gericht op stroomlijning van 
de dijk en op het scheppen van meer ruimte voor de rivier.

landsChap
geulwater oud als MethusaleM

KwALiteiten 
Zo’n millennium oud, vormt het gele gat geen litteken van een dijkbreuk 
maar een onderdeel van een lange geul ontstaan door een of meer 
doorbraken van een natuurlijke hoogte: een oeverwal van de nog niet 
beteugelde rijn. in combinatie met het boogvormige perceelsbeloop waarop 
de dijk tot 1770 lag, vormt het watertje een sprekend landschap. duidelijk is 
nog dat de dijk bij de plas een bocht vertoonde en daarbij uitweek voor de 
oeverwaldoorbraakgeul. Vloot ofwel ondiep en getooid met waterlelies, lijkt 
de plas op de binnendijkse Vlote Bloem. in het terrein tussen het gele gat 
en de dijk tegenover de Vlote Bloem liggen nog resten van de lange geul 
verborgen. dat bleek nog eens met de voorbereiding van de dijkverzwaring, 
eind vorige eeuw. Bekeken werd destijds of de plas in een win-win-situatie 
zou kunnen worden hersteld. Bij boringen in het terrein werd echter prompt 
gestoten op veenachtige grond, ondeugdelijk voor de dijkverzwaring. reden 
om een streep te halen door het plan tot herstel van het geulgedeelte tussen 
gele gat en dijk.  

MAnco’s; geVAren
Al voor 1832 was het langwerpige water dat het gele gat verbond met 
de Vlote Bloem veranderd in grasland, waarschijnlijk meer onland dan 
weiland. de verlanding schrijdt echter voort en zou op den duur kunnen 
leiden tot verlies van de hele plas. ook zouden het water en het nabije, 
cultuurhistorisch waardevolle, perceelsbeloop kunnen opgaan in een 
landschap met nieuwe natuur, een wirwar van plassen en ooibos.   

LAndschAppeLijKe AAnBeVeLingen 
de sleufachtige gedaante van de kolk, zijn ondiepte en de nadrukkelijke 
aanwezigheid van waterlelie en riet versterken de gedachte dat het gele 
gat een relict vormt van een dode rivierloop. 
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Broodnodig is een opschoning en uitdieping van het gele gat. dan ook 
afval in de vorm van stenen en beton verwijderen. het schoonmaken 
en verdiepen van de kolk uitvoeren volgens het wensenpakket dat 
is opgenomen in het rapport “ruimte voor de huissense Bloemen; 
uitwerking buitendijkse deel waaienplan” van Arcadis (1998), geschreven 
in opdracht van de gemeente huissen. 
Uitgewerkt is daarin de idee van een herstel van de geul die vóór 1770 
het huidige gele gat verbond met de huidige Vlote Bloem. deze geul 
moet worden uitgegraven tot een diepte van drie meter onder een profiel 
met hellingen van 1:5. daarmee kan een maximum waterdiepte van 
anderhalve meter worden verkregen die de groei van lelies mogelijk 
maakt. de hellingen geven kans op ontwikkeling van allerlei oeverflora.
daarnaast de zuidoever van de geul accentueren met een rij knotwilgen. 
Knotwilgenrij en lelietapijt moeten de gedachte versterken dat de nieuwe 
geul, het gele gat en de Vlote Bloem ooit één grote plas vormden, het 
markantste onderdeel van het reusachtige Bloemwater.   
Mogelijkheden benutten om het gele gat en de andere buitendijkse 
plassen die onderdeel vormen van landschapspark de Bloem te 
behoeden voor schade door langdurige droogte. Kansen benutten die 
ontstaan bij aanleg van een zandput in de nabijheid. door het activeren 
van een gemaal gevoed door zonnecollectors zou in snikhete zomers 
vanuit de zandput water kunnen worden gepompt naar de omgeving 
van het gele gat. Zo kunnen de Bloemkolken op een soortgelijke wijze 
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profiteren van toevoer van vrij schoon rivierwater als de wielen en 
strangen in de Marspolder bij Kesteren-Lienden. om deze vorm van 
waterbeheer optimaal te kunnen inzetten, zou het buitendijkse deel van het 
landschapspark moeten worden omkaad. Uitgangspunt van de omkading 
kunnen zijn de struweeldammen die de verdwenen Kleefse dijk gaan 
markeren en de zomerdam met fietspad in alternatief i van het plan voor 
de zandwinning in de huissensche waarden. 

 
recreAtieVe AAnBeVeLingen 

Langs de naburige struweeldam een wandelpad aanleggen. 
een vloedbestendig, van boomstammen of andere natuurlijke materialen 
gemaakt, zitplaatsje kan worden aangebracht op de zuidoever van het 
gele gat, vanwaar straks de hele, bijna tot aan de dijkteen lopende, geul 
kan worden overzien. 
een ander pleisterplaatsje is gedacht in de nabijheid van een gemaal dat 
in tijden van droogte water naar de Bloemkolken pompt (zie hieronder). 

eCologie
slang aan zwanenboezeM gekoesterd 

ecoLogische opMerKingen Bij de LAndschAppeLijKe 
VoorsteLLen   

KoLK
opvallend is het ongewoon grote aantal ‘kloeken met kuikentjes’ ofwel 
zwanenbloemen, vooral langs de noordoevers. Bij geen andere Betuwse 
kolk zijn tot dusverre zoveel van deze beschermde roze bloemen 
aangetroffen. 
troebel, vrij klein en sterk verland, oogt het water ecologisch kwetsbaar 
bij hardnekkige zomerhitte. herstel van het kolkje als onderdeel van 
een grote, anderhalve meter diepe, geulachtige plas is dan ook welkom. 
daarbij rekening houden met de rijke aanwezigheid van zwanenbloemen. 
Met zijn geringe waterdiepte kan de nieuwe geul geen visparadijs worden. 
Maar vissen als vetje en grote modderkruiper zullen zich hier goed kunnen 
bedruipen. Vetje krijgt geen ademnood bij hoge watertemperatuur en de 
modderkruiper voelt zich opperbest in poelen en moerassen. Bij extreem 
lage waterstand graaft de modderkruiper zich in om betere tijden af te 
wachten. 
geschikt lijkt de geplande geul vooral voor amfibieën en reptielen. 
Verder kunnen moerassen en flora van het gele gat en zijn natte 
verlengde magnetische kracht uitoefenen op libellen, zoals de zeldzame 
rivierrombout, en op watervogels, waaronder de zwaan. Zwaan en 
zwanenbloem zijn heel passende topics rond de voormalige Kleefse dijk 
van het Zwanestadje. 
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Als highlight voor de geul geldt de ringslang. jagend op kikkers, 
salamanders en visjes en schuilend met zonnig weer tussen het 
oevergewas, verzinnebeeldt de donkere kruip-door-sluip-door de 
biologische veelkleurigheid van de geul en de luisterrijke uitstraling van 
het vroegere, ongelooflijk uitgestrekte Bloemwater. om die kwaliteiten 
te beschermen tegen teloorgang als gevolg van langdurige droogte is 
innovatief waterbeheer dringend gewenst. toegejuicht wordt daarbij de 
kans om met zonne-energie water vanuit de geplande zandput op te 
pompen. die watertoevoer belooft via kwel in de fossiele crevassegeul 
onder de dijk ook weldadig uit te werken op de binnendijkse Vlote 
Bloem. de kwel kan zo het buitendijkse waterbeheer koppelen aan het 
binnendijkse. overigens erop toezien dat het bedje voor de ringslang 
gespreid ligt door alvast een paar broeihopen aan te leggen.

KoLKoMgeVing
ontwikkeling van bloemrijk grasland op het omliggende weiland en langs 
het dijklichaam om vlinders en andere insecten aan te trekken.  
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