
Waai in Angeren

Cultuurhistorie
parel van zeventiende-eeuwse buitenplaats de waede 

Achtergronden 
Waarschijnlijk is het wiel ontstaan door een dijkbreuk in de zestiende eeuw. 
namen van naburige percelen – zoals het Zandje en de haar – herinneren 
nog aan de overslag als gevolg van de dijkbreuk. het omliggende 
cultuurland geraakte daarbij bedolven onder het zand dat het water had 
opgehaald in het ontstane wiel. Al in 1662 werd gerept van een kweldam 
bij de Waai. de plas maakte toen deel uit van een buitenplaats, genaamd 
de Waede. deze bestond uit een huis en een boerderij met tuin, bongerd, 
akker- en weiland en viswater. In 1671 geraakte het lustoord in het bezit van 
een huissense burgemeester.      
Bij de linde op de kweldam speelde zich in 1872 een drama af. In de buurt 
stond al sinds jaar en dag de hofstede de Waai. deze werd bewoond door 
de weduwe van hendrik Leijser en haar dochter. tijdens een onweer sloeg 
de bliksem in. het pand vatte daarop vlam. de dochter ijlde naar buiten maar 
liep opeens de in lichterlaaie staande hofstede weer in om omslagdoeken 
te halen. toen ze binnen was, kwam het schild van het dak omlaag. Vlakbij 
de linde werd de vrouw ontzield aangetroffen. Stukken van de verkoolde 
doeken hield zij nog onder haar arm. Liefst driemaal al had op de Waai door 
blikseminslag de rode haan gekraaid. reden, waarom de boerderij niet meer 
uit haar as herrees. 

landsChap
zeldzaam gave kwelkom

KWALIteIten 
de plas vormt onderdeel van een zeldzaam gave kwelkom. de kweldam 
van die kom duidt de vroegere contouren van het wiel aan. Met hoge 
rijnstand vloeit zoveel kwelwater toe dat de kolk zijn vroegere gedaante 
herkrijgt. Fraai is ook de markante krul in de dijk ter hoogte van het wiel. 
Met de dijkverzwaring doornenburg-huissen in 1999-2000 heeft het 
Polderdistrict Betuwe damwanden gebruikt om de sierlijke dijkkronkels en 
de aangrenzende oevers van de binnenwielen te sparen. nergens anders 
in het rivierengebied zijn wielen op een dusdanig royale, sublieme wijze 
ingepast. daarnaast is bij de Kolk van Leijser de kwelkom uitgeschraapt. Al 
met al vormt de Waai een puik voorbeeld van een binnenwiel en een van de 
mooiste kwelwaterlandschappen van het rivierengebied. 

MAnco’S; geVAren
ontbloot van plomp en vaak gekleurd als koffiedik, oogt de kolk levenloos. 
Salamanders  lijken in de zomer van 2005 te schitteren door afwezigheid. Al 
moet er wel vis leven in de kolk. teloorgang is ook troef rond de krans van 
knotwilgen die lange tijd de kolkoevers opluisterde. ook de kwelafvoersloot 
maakt een troosteloze indruk.   

LAndSchAPPeLIjKe AAnBeVeLIngen 
Broodnodig is een algehele opschoning – zo mogelijk zelfs enige 
verdieping – van het wiel. dit om de verlanding te keren. 
ook puinafval langs de oevers ruimen. 
daarnaast moeten op de oevers nieuwe knotwilgen worden geplant om de 
intieme sfeer van het binnenwiel te herstellen. 
geambieerd wordt ook een herstel – zij het beperkt wegens de 
dijkstabiliteit – van een kolkdeel dat in 1921 is gedempt. hierbij kan, in 
aansluiting op de westoever, een kwelkomgedeelte dras en plas worden 
gelegd. 
gewenst is nog een herstel en opwaardering van de kwelafvoersloot door 
deze weer aan te sluiten op de kwelkom, te ontdoen van (organisch) afval 
en te voorzien van natuuroevers. 
deze ecologische zone oostwaarts voortzetten langs de sloot toelopend 
vanaf de Paddenpoel. 
Aanplant van knotwilgen ter begeleiding van deze natuurzone. 
ook kan de oude kwelkomzone tussen Waai en Paddenpoel worden 
geaccentueerd, en wel door verschraling van de weide tussen de dijkteen 
en de verder zuidwaartse – tussen Paddenpoel en kwelafvoersloot 
gedachte – ecologische slootverbinding. Zo verandert dat grasland in een 
bontgekleurde bloemenweide.
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Verder met meidoorn het beloop van een kerkpad langs de westelijke 
kwelkom benadrukken. deze haag moet ook de nabije kassen wat 
maskeren. 
daarenboven kan een broekbos worden aangelegd op het perceel waarop 
de in 1872 afgebrande hofstede de Waai zich verhief.  
de kwelkom van de Waai zou een bergende functie moeten krijgen in 
het waterbeheer. Met name bij uitbreiding van glascultuur in de omgeving 
ontstaan kansen om veel zuiver hemelwater af te koppelen en naar 
de kwelkom te leiden. het waterbergend vermogen van de kwelkom 
is vanzelfsprekend beperkt. Maar het gaat hier nu eenmaal minder 
om waterkwantiteit dan om waterkwaliteit, om toevoer van gezuiverd 
regenwater dat een zegen belooft te worden voor landschap en natuur van 
een eeuwenoude kwelkom.  

 
recreAtIeVe AAnBeVeLIngen 

de aan de steunberm gelegen onderhoudsstrook van de dijk opnemen 
in een wandelroute: de Bloemroute. deze kan de omgeving van de 
Paddenpoel met het huissense Waaienpark gaan verbinden. 
ter hoogte van de kwelkom een pleisterplaatsje aanbrengen. 
de kwelkom zelf, gelet op de kwetsbaarheid van de dammen, niet 
benutten voor wandelroutes. ook voorkomen dat de dammen worden 
begraasd. 
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eCologie
vurig verbeide nachtelijke blaaskaak 

ecoLogISche oPMerKIngen BIj de LAndSchAPPeLIjKe 
VoorSteLLen   

KoLK 
Begin september 2005 oogde het wiel doods. het was dichtgegroeid met 
eendekroos.
het  opschonen en het wat verdiepen van de plas zullen leiden tot 
verbetering van de waterkwaliteit. 
ooglijke en bij wielen horende planten als witte waterlelie of gele plomp 
laten terugkeren. te meer, omdat ze beschutting bieden aan de jongste 
waterbewoners. 
het wiel kan een geschikte leefomgeving worden voor de bittervoorn. 
Voorwaarde is wel dat hier de zoetwatermossel gaat gedijen. de 
vrouwelijke bittervoorns deponeren namelijk de kuit in de mantelholte van 
levende zoetwatermosselen. hierna worden de eitjes door de mannetjes 
bevrucht. 
op de kolk leeft momenteel alleen de meerkoet. deze zou in de toekomst 
in de nabije kwelzuchtige en bloemrijke graslanden gezelschap kunnen 
krijgen van de watersnip, alias hemelgeit. een bijnaam, die de vogel dankt 
aan het bizarre geluid dat het mannetje maakt gedurende de speelse 
baltsvluchten. terwijl hij in de wind draait tijdens de duik produceren zijn 
trillende staartpennen een zacht gebrom of dof geblaat. de watersnip legt 
zijn eieren in een diep kuiltje in vochtig groenland. op de menukaart van 
de vogel staan insecten, insectenlarven, slakjes en kleine schaaldieren. 
overdag verschuilt de watersnip zich tussen het gras. Maar in de 
schemering komt hij tot leven. het diertje blijkt niet vaak in nederland te 
nestelen. daarentegen komt hij hier dikwijls voor als doortrekker. 
nog een andere nachtbraker zou kunnen neerstrijken in de kolkomgeving. 
Voorwaarde is wel dat wordt overgegaan tot creatie van een uitloper 
van het wiel binnen de kwelkom. deze uitloper belooft een aangenaam 
leefmilieu te worden voor amfibieën. Met name de rugstreeppad, 
gekenmerkt door een zwavelgele lengtestreep over het midden van de 
rug. Bij de mannetjes pronkt onder de keel een enorme kwaakblaas. 
hiermee kunnen ze in de nacht een roepstem als een klok opzetten. de 
rugstreeppad voelt zich onder meer thuis in plantenarme, ondiepe en 
– aan kwel blootstaande – tijdelijke poelen met zandige of leemhoudende 
bodem. Met het herstel van het als kikkerpoel bedoelde kolkdeel wel een 
drempel aanbrengen om te voorkomen dat de poel in de lente kan worden 
bereikt door vissen.  
Wandelaars behoren hun honden aangelijnd te houden. en het beoefenen 
van de hengelsport is af te raden. de lilliputterplas zou anders door het 
voeren van vis en afsterven van teruggegooide vangst in rap tempo weer 
vertroebelen. 
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KoLKoMgeVIng
Langs het dijktalud bloemrijk grasland ontwikkelen, en wel in het hele 
gebied van de Bloemroute, van de Paddepoel in Angeren tot de diepe 
Bloem in huissen.
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