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Bladerend door de tijd
Historische kaarten als bron van inspiratie voor het ontwerp 
van de herinrichting van de Loenensche Buitenpolder
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Inleiding

Staatsbosbeheer is bezig met het uitwerken van een schetsontwerp voor de 
herinrichting van de Loenensche Buitenpolder. Het ontwerp moet aansluiten op 
de doelen van project WaalWeelde en op de natuur- en landschapsambities van 
Staatsbosbeheer en de Gemeente Overbetuwe. Het plangebied is bestempeld als 
een Natura 2000 Vogelrichtlijngebied. Gestreefd wordt naar verbetering van het 
leefklimaat voor kwetsbare vogelsoorten als de kwartelkoning, de porseleinhoen, de 
watersnip en de zwarte stern. Een breed palet aan maatregelen is in de maak om de 
omstandigheden voor deze diersoorten optimaal te maken. 

Hoofdmaatregel is het scheppen van een milieu van periodiek overstromende 
graslanden en kleine waterpartijen. Aandachtspunten zijn het herstel van strangen, 
de aanleg van drasplas zones en het verlagen van zomerkaden. Nagedacht wordt ook 
over het herstel van de sluis in het benedendeel van de buitenpolder en de overlaat 
in het boveneind van die polder. Zo kunnen beide oude poldervoorzieningen weer 
een rol krijgen in de plaatselijke waterbeheersing. Het plan is om het Waalwater aan 
het benedeneind eerder de polder in te laten lopen en om het wegstromen ervan 
te vertragen. Aldus kan het water langer worden vastgehouden, wat gunstig is voor 
de biotoop van de doelsoorten.  Van een agrarische buitenpolder veranderen de 
uiterwaarden zo in een ecologische buitenpolder. 

De bedoeling is  om de natuurdoelen te bereiken met eerbied voor -  en waar 
mogelijk met versterking van - de cultuurhistorische kwaliteiten. Om die reden is 
opdracht gegeven om een beknopt overzicht op te stellen  van de belangrijkste 
cultuurhistorische structuren in het plangebied en om op basis van een  
landschapshistorische evaluatie een  handreiking te doen voor het ontwerp van de 
nieuwe inrichting van de Loenensche Buitenpolder, waarbij ook kansen voor de lange 
termijn aan bod komen.  
  
Besloten is om een mini-kaartenatlas te maken waarin historische kaarten worden 
gecombineerd met actuele kaartbeelden zodat ze worden gegeorefereerd. Hierdoor 
kan een helder inzicht  ontstaan in de historische opbouw en ontwikkeling van het 
landschap van het plangebied. Er worden kaarten gebruikt uit de periode 17e – 19e 
eeuw. Het gros ervan is afkomstig uit het Gelders Archief in Arnhem. De resultaten van 
de gegeorefereerde kaarten zijn verwerkt in een evaluatie- of inspiratiekaart. In een 
toelichting op deze kaart worden deze uitkomsten in hun historische context uit de 
doeken gedaan. Daarnaast worden ideeën aan de hand gedaan om de cultuurhistorie 
in te zetten om het  inrichtingsplan nog aantrekkelijker te maken voor de burger.

Aandacht verdient nog de wijze waarop behoort te worden omgegaan met de 
gegeorefereerde kaarten uit de 17e eeuw. Wat blijkt is dat de cartografie van die 
eeuw bij lange na nog niet de exactheid bezat van die van latere eeuwen. Niettemin 
kan voordeel worden getrokken van het gedetailleerde karakter van de zeventiende-
eeuwse  kaarten en de referentiepunten die dat voor kaarten van latere datum blijkt 
op te leveren. Voorbeelden hiervan zijn de strangen en restgeulen van de voormalige 
Waal en de hierin aanwezige (houten) kribben - stille getuigen van pogingen om de  
Loenense schaardijken te ontzetten -, alsook de dijkkronkels met bijbehorende wielen 
en de stroken oudhoevig land: oud boerenland dat is teruggegeven aan de rivier. 
Elementen die niet exact zijn te lokaliseren, zijn met name de kribben en de redoutes 
of wachttorens die in de Tachtigjarige Oorlog in de contreien van Loenen hebben 
gestaan. Vaag blijft voor een deel ook de overgangszone tussen het jonge, sinds de 
bedijking ontstane,  buitendijkse land en het buitengedijkte, oudhoevige, land. Toch is 
geprobeerd al die elementen zo nauwkeurig mogelijk aan te duiden op de evaluatie- 
en inspiratiekaart. Om de kribben exacter te kunnen aangeven is een apart onderzoek 
gedaan door bodemkundige en historisch geograaf John Mulder. Zijn bevindingen zijn 
verwerkt in een verslag dat in dit rapport als bijlage is opgenomen.

Leeswijzer
De indeling van het kaartboek is als volgt. Allereerst volgt een overzicht van historische 
georeferentiekaarten. Daarop volgt de evaluatie- en inspiratiekaart waarop de 
belangrijkste historische verhaallijnen en -plekken bij elkaar komen. De kaart is 
voorzien van een toelichting. Deze bestaat uit een korte historie met evaluatie en een 
overzicht van  ideeën/aandachtspunten voor het ontwerp van de herinrichting van 
de Loenensche Buitenpolder, waarbij ook is gekeken naar de omgeving en de lange 
termijnkansen.
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1. Georeferentiekaarten

1.1  Kaart van de hand van Nicolaes van Geelkercken, 22 oktober 1632, 6 oktober   
1633. Georiënteerd op het zuidwesten. Herkomst: Gelders Archief 0124-AKV384.
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1.2  Kaart van Nicolaes van Geelkercken, 6 september 1639. Georiënteerd op het  
 zuiden. Herkomst: Gelders Archief 0012-K54.
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1.3  Kaart uitgegeven door J. Allart en J. Ruys afkomstig uit: Geschiedkundig verslag  
 der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren in het Koningrijk Holland  
 voorgevallen in Louwmaand MDCCCIX (Amsterdam), 1809. Herkomst: Gelders  
 Archief 0509-284-0006.
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1.4 Kaart van Slijk-Ewijk en de Waal, 1830. Herkomst: Rijkswaterstaat (Data ICT- 
 Dienst (DID)), Programma Ruimte voor de Rivier.
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Evaluatie- en inspiratiekaart
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2.1 Toelichting: evaluatie en historie in notendop

Grillige karakter
Het plangebied maakt deel uit van het winterbed van de Waal. De historie hiervan 
begon met de bedijking omstreeks de 13e eeuw. Teruggedrongen naar een kleine 
ruimte, onderging de Waal een dramatische karakterverandering. Hij veranderde 
in een zich steeds  verplaatsende rivier bestaande uit meerdere geulen, opwassen 
en aanwassen. Het grillige karakter van de rivier werd nog bevorderd door 
onsamenhangende aanleg van kribben, vaak om een schaardijk te ontzetten of om 
landaanwas te bevorderen, anders gezegd: landje pik. Gelukkig stapten de betrokken 
partijen nogal eens naar de rechter om hun geschillen te beslechten zodat kaarten van 
de omstreden gebieden werden gemaakt. Landmeter Nicolaes van Geelkercken was er 
maar druk mee.  Het gevolg is dat we vandaag de dag een goede voorstelling kunnen 
krijgen van de gigantische problemen die eeuwen geleden speelden rond de dijken van 
de Heerlijkheid Loenen en Wolferen. 

Flinke happen
In de 16e en 17e eeuw bezweken die dijken keer op keer. En het zag er zelfs naar uit 
dat de Waal zijn koers definitief zou verleggen naar het binnendijkse land van het 
Ambt Over-Betuwe. De noordwaartse aandrang van de Waal werd nog in de hand 
gewerkt door overijverige aanleg van kribben door de heer van het Ewijkse landgoed 
Doddendaal, aan de overzijde van de rivier. Op de kaart zien we een  zone van kribben 
die de heer van de heerlijkheid Loenen liet bouwen om de opmars van de Waal te 
stuiten. Maar niet te vermijden was dat dijken moesten worden teruggelegd en dat de 
rivier flinke happen nam uit het grondgebied van de heerlijkheid.  

Huizenhoog
De Waal was toen bezig steeds gewelddadiger te worden. Al sinds de Elisabethsvloed 
van begin 15e eeuw was die zorgelijke ontwikkeling gaande. Dik een eeuw later raakte 
de Waal in een dramatische stroomversnelling. Hij kreeg toen bij Lobith een nieuwe 
bovenmond – het Vossengat. Daardoor slokte de Waal op den duur liefst 90% van 
het Rijnwater op. Tot overmaat van ramp deden zich ’s winters in de legio engten 
en ondiepten van de rivierbedding ijsverstoppingen voor die het water huizenhoog 
opstuwden. Vooral vanaf de 16e eeuw dwong de Waal haast overal langs zijn oevers 
tot het terugleggen van dijken. Van Doornenburg tot Gorinchem is de Waaldijk 
daardoor een schier onafgebroken keten  van teruggelegde dijken, inlaagdijken, gaan 
vormen.   

Normalisatie
De zeventiende-eeuwse kaarten laten fraai zien welke schade de Waal in Loenen 
had aangericht. De kaart van Van Geelkercken van 1631 toont rond de huidige Grote 
Kolk liefst drie inlagen: landinwaarts buigende dijkstukken. Deze inlagen zijn ook al te 
zien op een kaart van Bernart Kempinck uit 1615.  De huidige strangen en restgeulen 
verraden nog de ligging van de alles verwoestende Waalloop uit de 17e eeuw, 
bepaald geen Gouden Eeuw voor de heer van de heerlijkheid Loenen. Ze vormen 
in het huidige plangebied een natte overgangszone tussen een gebied met een vrij 
jonge  en een gebied met een zeer oude geschiedenis. Het land ten zuiden van het 
lint van strangen en laagten is sinds de 17e eeuw ontstaan. De zuidelijke rand van dit 
tamelijk jonge uiterwaardengebied is de vrucht van de normalisatie, waarbij de Waal 
door stelselmatige bekribbing werd gefixeerd in zijn loop. Dat was eind 19e, begin 20e 
eeuw. 

Kwel
Aan de noordkant van het strangenlint liggen gronden die buitendijks zijn geraakt door 
het verleggen van dijken. Dit gebeurde  onder andere tussen Loenen en Slijk-Ewijk. De 
hier gelegen landinwaarts buigende dijk bestond al in 1572.  Teruggelegd zijn ook de 
dijken ten westen hiervan, van Loenen tot Wolferen.  Het buitendijks geraakte land 
werd oudhoevig land genoemd. Het is oud cultuurland dat op stroomruggen kan liggen 
die nog via de dijkondergrond in verbinding staan met binnendijkse stroomruggen. Het 
heeft daardoor ook een hoge archeologische verwachting, met kans op aanwezigheid 
van sporen van menselijke activiteit in de Middeleeuwen of in nog vroegere tijden. 
Een ander effect van die ondergrondse verbinding is kwel. Een voorbeeld hiervan is 
het wiel De Zwarte Kuil. Deze doorbraakkolk snijdt in een fossiele rivierloop die zich 
binnendijks, op landgoed Loenen, voortzet   als de Meer Graaf. De kwel zal hier zijn 
afgenomen door het aanbermen met de laatste dijkversterking. 

Terugstroompolder
Binnen de structuren van het jonge en oude land in de uiterwaarden ontwaren we 
nog elementen – verhaalplekken – die in verband met de geplande ontwikkelingen 
nog speciale aandacht zouden kunnen krijgen.  Zo toont de bijgaande kaart nog het 
lijnenspel van de verkaveling ontstaan bij de cultivering van het land dat sinds de 17e 
eeuw werd afgepakt van de Waal. De kaart laat zien dat de kavels  min of meer haaks 
liggen op de structuur van de zeventiende-eeuwse Waalmeander. Langs de sloten op 
de kavelgrenzen stonden rijen bomen, waarschijnlijk knotwilgen of elzen. Begin 19e 
eeuw maakte dit cultuurland deel uit van een buitenpolder die aan de benedenkant 
was bekaad. Hogerop werd een hoge rug langs de Waal gebruikt als een natuurlijke 
kade.
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Waar de zomerdam de strang bij de dijk kruist, zoals te zien op de kaart, bevond zich 
een sluis. De buitenpolder fungeerde daardoor als een terugstroompolder. Bij hoge 
rivierstand liep het water vanaf de achterzijde de polder in en stroomde dan tegen het 
verhang van het terrein op. Zo kon meer worden geprofiteerd van de afzetting van het 
vruchtbare slib. Een pluspunt van terugstromen was ook dat de polder van binnen uit 
onderliep en zo schade aan kaden door overloop kon worden voorkomen. 

Doorstroompolder
Met de normalisatie werd de Waal vastgelegd en onderging die een metamorfose. 
Een rivier met grillige oevers, ondiepten en zandplaten veranderde in een streng-
ogende gekanaliseerde geul gestoken in een korset van  stenen kribben. Kribben en 
strandjes gingen een overgangszone vormen tussen de buitenpolder en de rivier. 
De normalisatie leidde ook tot inpoldering van de uiterwaarden westelijk van het 
plangebied. Al in de 17e eeuw lagen hier uiterwaarden, zoals de Seijwerdt en de 
Hulckzen Werdt. Deze uiterwaarden werden mogelijk rond 1658 nog uitgebreid met 
een strook oudhoevig land. In het vervolg maakten die buitendijkse gronden deel 
uit van een terugstroompolder. De sluis hiervan zat in de zomerkade tegenover de 
afwegen naar Herveld en Andelst. Deze inpoldering dwong mogelijk tot aanpassing van 
de waterbeheersing in de grote buitenpolder tegenover het landgoed Loenen. Daarbij 
verhuisde de sluis naar de zuidwesthoek van deze polder, zoals te zien op de kaart. Dit 
gaf de mogelijkheid om het Waalwater direct die polder in of uit te leiden. Een nieuw 
hoofdstuk in de waterbeheersing van de buitenpolder van Loenen lijkt te beginnen 
met de aanleg van een overlaat aan zijn boveneinde, tegenover Slijk-Ewijk. Hij had 
rond 1950 het karakter van een coupure in de oostelijke bekading van de polder. 
De buitenpolder kon daardoor onder bepaalde omstandigheden gaan fungeren als 
doorstroompolder. 

Verkaveling
In de loop van de tijd is er heel wat gesleept met grond in het plangebied. Om te 
beginnen werd vanaf de 16e eeuw in het oudhoevige land de nodige aarde gehaald 
voor de bouw van  nieuwe inlaagdijken. Desondanks kan dat oudhoevige land 
archeologisch nog van grote waarde zijn, ook door de aanwezigheid van dijkrelicten. 
Dit geldt wat minder voor het land ingeklemd door de sierlijk buigende inlaagdijk 
tussen Loenen en Slijk-Ewijk. Verder is in en ten zuiden van het strangenlint - in het 
jonge deel van het plangebied -  in de 19e en 20e eeuw klei, eind 20e eeuw ook 
zand, gewonnen.  De plassen ontstaan door de delfstofwinning zijn intussen  deels  
omgeput. De kaart toont aan de zuidoostkant van het plangebied een voormalig 
steenfabrieksterrein, bij hoge Waalstand een eiland in de winterbedding. In de tijd 
van het industrieel gebruik van de Loenense uiterwaarden verdwenen grote delen 

van het oorspronkelijke cultuurlandschap, compleet met  de  historische bekading en 
verkaveling en het natuurlijk reliëf van  ruggen en laagten. De afgegraven polderdelen 
zijn voor een groot deel weer gecultiveerd.

Zandbanen
Het vele gegraaf in de uiterwaarden, eerst voor dijkbouw, later voor delfstofwinning, 
had ook invloed op de binnendijkse waterbeheersing. Er ontstond meer kans dat het 
rivierwater zich via zandbanen in de ondergrond een weg zocht naar het binnendijkse 
land. Water dat onder de dijk door sijpelt, kan onder bepaalde omstandigheden 
leiden tot het ontstaan van zandmeevoerende wellen:  piping. De dijk raakt hierbij 
ondermijnd zodat die kan bezwijken. Plekken waar van oudsher dit gevaar loerde  was 
daar waar wielen in een zandbaan steken. Een voorbeeld is De Zwarte Kuil die, zoals 
gemeld, via de dijkondergrond in verbinding staat  met de Meer Graaf. Deze volgt een 
restgeul van de Meandergordel van Winssen. Rond inlaagdijken kan de kwel nog zijn 
bevorderd doordat ze bij het terugleggen  zijn beland op doorlatende overslaggrond. 
Materiaal, dat het rivierwater had meegevoerd uit de ontstane doorbraakkolken. Om 
de kwel in te perken, werden aan de binnenzijde van de dijk kwelkaden aangelegd. 
Op de evaluatie- en inspiratiekaart zijn deze dijkjes, voor zover ze die status hadden, 
aangegeven. Daarnaast kunnen landwegen/lanen de facto een kwelkerende functie 
hebben vervuld. Bij hoogwater veranderden misschien daardoor forse delen van  
landgoed Loenen in kwelwaterlandschappen. 

Redoutes
De kaart verwijst  ook naar  relicten van oorlog. Deels  kunnen het resten zijn van  
de Staatse verdedigingslinie die eind 16e, begin 17e eeuw gestalte kreeg langs 
de Waal. Deze linie vormde onderdeel van een machtige rivierenverdediging die 
de Oranjeprinsen Maurits en Frederik Hendrik lieten bouwen, van Kampen naar 
Westervoort langs de IJssel, van Huissen naar Lobith langs de Neder-Rijn en vervolgens 
van Schenkenschans - nu in Kleef gelegen -  naar Gorinchem langs de noordkant van 
de Waal/Merwede. Markante onderdelen van de Staatse linie waren de wachttorens 
of redoutes. Deze moesten waarschuwen als de Spanjaarden aan de andere kant 
van de rivier opdoken. De soldaten die de redoutes bemanden hielpen soms een 
handje bij het versterken en herstel van dijken. De kaart toont in de omtrek van het 
plangebied wel vijf redoutes, een even ten westen van de veerweg van Slijk Ewijk, een 
bij de dijkafweg naar De Grote Doorn, een bij de dijkhoek van Over Deijlick, een bij de 
dijkhoek van Nier Deijlick en een bij de dijkafritten richting Herveld en Andelst. Rond 
de redouteplekken  kunnen nog resten van de Tachtigjarige Oorlog liggen. 
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Loopgraven
Het plangebied kan ook nog relicten bevatten van de oorlog die drie eeuwen later in 
zijn omgeving woedde:  de Tweede Wereldoorlog. Loenen  ging destijds deel uitmaken  
van een frontlinie. Het gebeurde omstreeks 20 september 1944, de dag dat de 
geallieerden vanuit Nijmegen de aanval op de Waalbruggen inzetten en Amerikaanse 
parachutisten onversaagd met wankele bootjes de Waal overvoeren. Ze werden 
getrakteerd op een regen van kogels van de Duitse verdediging. Deze bevond zich 
vooral rond de Waaldijk bij Oosterhout en Lent. Het lijkt erop dat de Duitsers zich rond 
de Loenensche Buitenpolder hadden ingegraven om de westflank van de strategische 
bruggenverdediging te beschermen. Later in september lijkt de verdediging van 
Loenen te hebben gefungeerd als westelijke vleugel van de Duitse verdediging van de 
Over-Betuwe. Luchtfoto’s van september 1944 laten in het gebied eenmansgaten en 
loopgraven zien. Deels  zijn ze aangegeven op de kaart. Een van die stellingen blijkt 
te hebben gelegen in de hoge rug tussen de rivier en de polder. Een andere loopgraaf 
zigzagde langs de oostkant van de toegangsweg naar steenoven. Misschien liggen hier 
en daar nog relicten van deze stellingen.

Voetveer
Aandacht verdienen ook nog de veerovergangen in het plangebied. Al in de 17e eeuw 
bestond er een veerverbinding tussen Slijk-Ewijk en Beuningen. Rond 1868 lag deze 
veerovergang wat verder stroomafwaarts. Een zeilpont voer toen heen en weer tussen 
het terrein van de steenfabriek in de Loenensche Buitenpolder en de Beuningse 
oever. De veerverbinding zal belangrijk zijn geweest voor de vele  dorpelingen die hun 
brood verdienden op de steenovens in of bij de Bunswaard. Rond 1950 pendelde een 
voetveer tussen een Slijkewijkse krib en de Waardse Dam bij Beuningen. In de 17e 
eeuw bestond ook een veerovergang tussen Loenen en Ewijk; het veerhuis stond aan 
de Loenense schaardijk (zie kaart). Een andere veerverbinding lag westelijk van het 
huidige plangebied, tussen de Waaldijk bij de dijkafritten naar Herveld en Andelst en 
het Maas en Waalse Ewijk. Hier was rond 1900 ook een voetveertje actief. Het hoefde 
maar een kleine afstand te overbruggen. De veerboot meerde aan op de Ewijkse Plaat 
die via een krib was verbonden met de Ewijkse Waaldijk. 

verlande Waalstrang

Zwarte Kuil
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2.2 Handreiking voor de inrichting, bulletsgewijs

De evaluatie- en inspiratiekaart laat zien dat de Loenensche Buitenpolder een 
fascinerende historie kent met indrukwekkende relicten van een eeuwenlange strijd 
tegen het water, waaronder een lint van strangen met verborgen houten kribben, 
wielen, inlaagdijken en stroken aan de rivier teruggegeven oud land. Onlosmakelijk 
hiermee verbonden is de  cultuurhistorie  van het tegenovergelegen landgoed 
Loenen, voorheen  de Heerlijkheid Loenen en Wolferen. Er zijn volop kansen voor 
de  natuur- en wateropgaven in de buitenpolder om ook  te profiteren van deze 
binnendijkse cultuurhistorie.  De cultuurhistorie kan zo nog meer  bijdragen aan de 
betrokkenheid van de inwoners van de Gemeente Overbetuwe bij de  ontwikkelingen. 
Met een subtiel ingepast geheel van recreatieve en educatieve voorzieningen kunnen 
bewoners en recreanten proeven  van de rijke geschiedenis van het plangebied en 
de bijzondere natuur die zich gaat ontwikkelen. Daarbij kan ook worden ontdekt 
dat de vernieuwingen op fijnzinnige wijze voortborduren op oude oplossingen in 
de waterbeheersing. Waar mogelijk zou ook voordeel kunnen worden getrokken  
van initiatieven op regionaal vlak, zoals de campagne Rondje Pontje die vanuit 
WaalWeelde wordt gestimuleerd voor het hele Waalgebied.

Hieronder volgt een overzicht van kansen / aandachtspunten om de cultuurhistorie te 
benutten voor versterking van het ontwerp voor de herinrichting van het plangebied.

•	 Gouden	kansen	rond	het	blauwe	erfgoed		
Water speelt een sleutelrol in het bereiken van de ecologische doelen. Gedacht 
wordt hierbij aan rivierdynamiek, tijdelijke overstromingen en drasplas milieus. Het 
realiseren hiervan zou kunnen worden gepaard aan het meer herkenbaar maken van 
strangen, wielen en oude kavelsloten, kortom het aanwezige blauwe erfgoed van 
het plangebied. Hierbij verdient het aanbeveling omzichtig om te springen met de 
aardkundige kwaliteiten van de strangen/restgeulen en de wielen van het plangebied. 

•	 Strangenlint	als	kapstok	voor	ontwikkeling
Door benadrukking van het lint van strangen/restgeulen in het plangebied gaat deze 
structuur zich profileren als een blauwe kapstok voor de identiteit van het plangebied, 
als een natte scheidslijn tussen een zone met grotendeels oudhoevig land en een 
oude geschiedenis, aan de kant van de dijk gelegen, en een zone met een relatief jong 
uiterwaardenlandschap, aan de kant van de (genormaliseerde) rivier gelegen.
 

•	 Zone	van	dynamiek	en	ruige	natuur
De structuur van een blauwe hoofdader omzoomd door een oud en een jong 
landschap kan in de inrichting nog worden geaccentueerd. Zo zou de ontwikkeling 
rond en zuidelijk van het strangenlint in het teken kunnen staan van dynamiek en 
wilde natuur. Struweel zou de strangen en restgeulen kunnen begeleiden zodat die ook 
in hun ruigharige jasje nadrukkelijker uit de verf komen als relicten van een ingeslapen 
riviermeander.

•	 Knipoog	naar	een	cultuurlandschap
Ten noorden van het strangenlint en rond de wielen mag de inrichting wat minder 
dynamiek ademen. In deze zone van het plangebied ligt immers het oude cultuurland 
dat lange tijd binnendijks heeft gelegen. Hier past een knipoog naar het idee van een 
cultuurlandschap. Gedacht wordt hierbij aan  aanleg van kleinschalige natte milieus 
rond wielrelicten en laagten waar aarde is gewonnen  voor dijkherstel en ook aan 
ontwikkeling van bloemrijk grasland of oeverwalbos (hardhoutooibos). Dit bos zou 
kunnen worden voortgezet richting landgoed Loenen, met inpassing van de structuur 
van het landgoed. Het bos gaat zo de relatie versterken tussen de buitendijkse delen 
van de Meandergordel van Winssen – rond het oudhoevige land – en de binnendijkse 
delen ervan. Overwogen zou kunnen worden om die relatie verder te versterken door 
het aanbrengen van wildroosters in de dijk, zodat de grote grazers van het buitendijkse 
naar het binnendijkse deel van het beheergebied en vice versa kunnen trekken. 
Overigens kan een bosrijk voorland van de dijk ten goede  komen aan de stabiliteit 
van de Waaldijk. Aanbevolen wordt om bij  graafwerk attent te zijn op de bijzondere 
archeologische waarde van het gebied. 

•	 Van	boerenpolder	naar	natuurpolder
De Loenensche Buitenpolder vormde lange tijd een terugstroompolder maar moet 
later een tijdlang ook hebben gewerkt als een doorstroompolder. De stille getuigen 
van deze waterbeheersing bestaan uit sluizen, resten van bekading en een overlaat. 
Deze  voorzieningen zouden tot leven kunnen worden gewekt  als onderdeel van 
een eigentijdse polder waarvan de waterbeheersing in het teken van ambitieuze 
ecologische doelen staat. De Loenensche Buitenpolder, ooit een boerenpolder, later 
ook industriële polder, krijgt zo een herkenbare voortzetting als natuurpolder. Het 
laten beleven van deze continuïteit kan het inrichtingsplan een innovatieve rol geven in 
het bevorderen van water- en klimaatbewustzijn en de rijke watertraditie van ons land.



13

•	 Kribrelicten	als	plek	voor	beleving	van	de	Waalloop	
 in de Gouden Eeuw
Tot de fascinerendste cultuurhistorische relicten van het plangebied behoren de 
overblijfselen van de kribben waarmee de heer van Loenen in de 17e eeuw wanhopig 
probeerde de Waal van zijn schaardijken af te leiden. De georeferentiekaarten 
vertellen dat rond het historische strangenlint nog resten van grote houten kribben 
kunnen liggen. Maar de uitslag van het aanvullende bodemonderzoek van John Mulder 
(zie Bijlage) noopt tot bijstelling van de verwachtingen. Zijn conclusies luiden:
“Het beknopte bodemonderzoek heeft geen restanten van kribben opgeleverd. 
Wellicht dat de boorlocaties niet goed gekozen zijn of dat de houtrestanten door de 
sterke stroming van de Waal of door de klei- en zandwinning zijn opgeruimd. Een 
keuze bij de inrichting van de Loenense Buitenpolder is de 17e eeuwse kribben:
- niet meer zichtbaar te maken in het landschap; 
- wel zichtbaar te maken met gebruikmaking van de gegeorefeerde 17e eeuwse
 kaart geplot op een huidige topografische kaart. Die zichtbaarheid zou kunnen  
 ontstaan door het maken van uitstulpingen in de oude Waalstrang ongeveer op  
 de plek waar de kribben hebben gelegen;
- in de vorm van hoog water bestendige vissteigers terug te laten komen. 
 Verder zou de Eierkade weer als kade teruggebracht kunnen worden en kunnen  
 worden doorgetrokken richting de Waal.”

•	 Bodemkundige	aanpassingen	om	het	bedje	te	spreiden	voor		 	
	 stroomdalflora
Het aanvullende bodemonderzoek stimuleerde ook tot een bodemkundige 
aanbeveling om de vegetatie een handje te helpen. In een groot deel van de 
Loenensche Buitenpolder hebben de kleiwinners, na het afgraven van de vruchtbare 
zavel en klei,  zand en grind teruggestort zodat hier een uniforme, onvruchtbare 
bodem is ontstaan. Deze bodem is noch geschikt voor landbouw noch geschikt voor 
natuurontwikkeling. Het plaatselijk ophogen met een laag kalkrijke zavel zal het reliëf 
in het landschap weer terugbrengen en de stroomdalflora doen toenemen. 

•	 Dynamiek	als	recept	tegen	verlanding	wielen
Behalve de kribben herinneren de wielen aan het Waalgeweld in vroegere tijden. 
Reden, waarom  deze plassen optimaal zouden moeten spreken in het plangebied. 
Maar de kolken dreigen stilaan merkbaar te worden aangetast door verlanding. Om dit 
proces tegen te gaan zou moeite kunnen worden gedaan om  de wielen op enigerlei 
wijze te laten profiteren van de extra rivierdynamiek  in de naburige strangen en 
restgeulen. De wielen kunnen hierdoor ook aantrekkelijke luwe zones worden voor 
trekvissen en zich misschien ontwikkelen tot kraamkamers van de Waalfauna, barbeel, 

roofblei, sneep, winde, snoekbaars etc. Rond de Zwarte Kuil is het zaak om bij het 
verbinden van de kolk met de aangelegen strang rekening te houden met mogelijke 
resten van een beringing.

•	 Vernatten	met	behoud	van	dijkveiligheid
Een fors deel van het plangebied valt binnen de beschermingszone van de dijk.  Graven 
in de uiterwaarden en waterberging kunnen zonder tegenmaatregelen binnendijkse 
kwel in de hand werken. Er kan dan meer rivierwater infiltreren naar de binnenzijde 
van de dijk. Dat gebeurt via poreuze zandbanen die de dijkondergrond kruisen, 
vooral tegenover het oudhoevige land. Kwel kan onder bepaalde omstandigheden 
leiden tot het ontstaan van zandmeevoerende wellen en piping. Er spoelt daarbij 
zoveel zand weg onder de dijk dat deze bezwijkt. Van oudsher werd het ontstaan van 
zandmeevoerende wellen tegengegaan door de kwel letterlijk in te dammen. Hierbij 
werden kwelkaden aangelegd waarvan de uiteinden aansloten op het binnentalud 
van de dijk. Deze kaden vormden met de tegenovergelegen dijk een kom waarin bij 
hoge Waalstanden het kwelwater dat via de dijkondergrond toevloeide werd opgezet. 
Hierdoor ontstond zoveel tegendruk dat de opmars van de kwel stokte, geheel volgens 
de wet van de communicerende vaten. Op de evaluatiekaart zijn de historische 
kwelkommen te zien. 

Tegenwoordig treft het waterschap effectieve maatregelen om piping-effecten 
tegen te gaan. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het voorkomen dat de kwel  
aarde meevoert uit de ondergrond van de dijk. De kwel zelf is een fenomeen dat 
onlosmakelijk is verbonden met het rivierengebied.  Het is een eigenschap die onder 
bepaalde omstandigheden zou kunnen worden benut om het landschap te verfraaien 
en meer vitaal te maken.  In aanvulling op piping-maatregelen van het waterschap 
zou kunnen worden overwogen om kwelkommen weer te herstellen. De kwel wordt 
daardoor binnen de perken gehouden en kan bovendien worden aangewend om de 
ecologische waarde van het dijklandschap te vergroten.  Met name amfibieën zouden 
kunnen profiteren. De kwelkommen zouden ook een waterbergende functie kunnen 
krijgen om het kwelwater te bewaren voor bestrijding van later in het jaar optredende 
verdroging,  als ‘een appeltje voor de dorst’.  
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•	 Educatie/recreatie,	mix	van	cultuurhistorie	en	natuur	als	smaakmaker
Geïnspireerd door de historie en de weg effenend voor wetlandnatuur, leent de nieuwe 
inrichting van de Loenensche Buitenpolder zich bij uitstek voor educatie en recreatie. Zij 
het met eerbied voor de ecologische belangen die spelen. Het verdient aanbeveling om 
enkele routes uit te stippelen waarlangs het plangebied kan worden beleefd. Die routes 
verbinden een aantal “lieux de mémoire”, herinneringsplekken waar wordt verhaald 
over  de achtergronden  van elementen als een inlaagdijk, een wiel, een strang, een sluis, 
een kade, een houten krib  of een relict van de oorlog. In combinatie hiermee ontstaat 
er gelegenheid om dier en plant te ontdekken. Hierbij zou aan meerdere historische 
thema’s aandacht kunnen worden geschonken. Dat zorgt voor afwisseling en een  meer 
spannende beleving van het landschap. Hieronder zijn de kansen van enkele thema’s 
nader belicht. 

•	 Strijd	tegen	het	water;	doorbraakkolken,	inlaagdijken,	oudhoevig	land		
	 en	sporen	van	een	verwoestende	Waalmeander	en	kolossale	houten		 	
 kribben 
Op een aantal verhaalplekken zou speciale aandacht kunnen worden geschonken aan de 
sporen van de strijd tegen het water, waaronder de wielen, de inlaagdijken, de strangen/ 
dellen van een teugelloze Waalmeander uit de 17e eeuw en de relicten van de kribben 
waarmee de heer van Loenen zijn heerlijkheid probeerde te beschermen tegen de 
opmars van de Waal. Natuurlijk is er ook aandacht voor de legende van de Zwarte Kuil en 
de mystieke dingen die in de kerstnacht rond deze kolk heten te gebeuren. Misschien is 
er een kans om de beleving van dit thema te verbinden met die van het woerdenproject 
van de Gemeente Overbetuwe. In de cascaderoute van het water dat steeds door de 
Loenense dijk heen brak, blijkt een hele reeks van terpen te liggen, van Herveld-Andelst 
tot in Hemmen!

•	 Poldermodel	voor	natuurontwikkeling.	
Een ander, verwant, thema biedt kans op beleving van zowel de cultuurhistorie als 
de wijze waarop daarmee is omgesprongen in de vernieuwing. Bedoeld wordt de 
historische waterbeheersing van de buitenpolder. Langs een aantal verhaalplekken wordt 
uitleg  gegeven over de vroegere werking van sluizen, kaden, afwateringen via restgeulen 
en een overlaat en over de functie van een terugstroom- en een doorstroompolder. 
Ontdekt kan worden dat de historische waterbeheersingsvoorzieningen weer een 
moderne rol hebben gekregen, om het leefklimaat optimaal te maken voor zeldzame 
vogelsoorten die garen spinnen bij vernatting en overstromingsdynamiek. Ook kan het 
interessant zijn te laten ervaren dat oude wijsheden in de waterbeheersing inspireerden 
tot herstel van voorzieningen aan de binnenkant van de dijk om de kwel vanuit het 
plangebied te helpen beheersen. Maar ook om aan die zijde, op landgoed Loenen, de 
plasdrasnatuur te pushen. 

•	 Wachttoren	als	panoramische	beleving	van	natuur	en	landschap	
Het is ook aantrekkelijk om aan de weg te timmeren met het roemruchte Oranje 
verleden van het plangebied. In de Tachtigjarige Oorlog maakte het deel uit van 
de Staatse verdedigingslinie langs de Waal. Hier stonden liefst vijf redoutes of 
wachttorens die waarschuwden als de Spanjaarden aan de Maas en Waalse kant 
van de rivier verschenen. De Staatse Waalverdediging markeerde de overgang van 
Staats-Calvinistisch gebied – waar de uitoefening van de katholieke religie taboe was 
– naar een gebied dat onder Spaans-katholieke invloed stond. Waar de wachttorens 
langs de Waal oprezen zou op den duur ook een culturele scheiding gaan opvallen, 
de scheiding  tussen Nederland boven en Nederland beneden de Moerdijk, tussen 
sobere, vrome levenswandel en roomse, pluk de dag-leefstijl. Misschien kan  een van 
de redouteplekken  worden verbijzonderd door realisatie van een eigentijdse toren 
vanwaar met volle teugen kan worden genoten van het landschap en de natuur  in de 
omtrek.

•	 Loopgraaf	als	punt	voor	het	bespieden	van	natuur	of	als	ecologische		
 verbinding
Een meeslepend verhaal is ook verbonden aan plekken waar met Operatie 
Market-Garden  veldversterkingen werden aangebracht om te voorkomen dat de 
Geallieerde grondtroepen contact zouden maken met de in het nauw gebrachte 
Britse Airbornes bij Oosterbeek en Arnhem. Die plekken kunnen onderdeel worden 
van een verhalenlijn die het plangebied verbindt met onder meer de omgeving van 
de Oversteek: het gebied waar zich in september 1944 de slag om de Waalbruggen 
voltrok. De loopgraven in de Loenensche  Buitenpolder zouden op eigentijdse wijze 
rentree kunnen maken, bijvoorbeeld als schuilplek om de natuur te bespieden of als 
ecologische verbindingszone. Zo worden ze ultieme plekken voor beleving van wat 
verwijst naar verleden, heden én toekomst. 

•	 Rondje	Pontje
Zowel bij Slijk-Ewijk als bij de afweg naar Herveld bestond nog in de Moderne Tijd  
een veerverbinding met Beuningen en Ewijk in het Land van Maas en Waal. Op beide 
plaatsen bestonden voetveren, die nieuw leven zouden kunnen worden ingeblazen in 
het kader van de campagne Rondje Pontje van WaalWeelde. De herstelde pontveertjes 
krijgen speciale betekenis als verbindingen tussen gebieden die door de eeuwen heen 
werden ervaren als twee aparte, deels ook vijandige, werelden. Hier speelde oorlog 
tussen Staatsen en Spanjaarden, speelden conflicten over kribben tussen de heer van 
Loenen en de heer van Doddendaal, speelden ook culturele tegenstellingen, tussen 
Calvinistische somberheid en roomse, bourgondische opgewektheid. Ingelijfd in  de 
Rondje Pontje structuur wordt het plangebied onderdeel van een megastructuur voor 
beleving van de Waal, van Millingen tot Loevestein.
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aquarel: Frans Smeding
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VERKLARENDE WOORDENLIJST

Aardhaling: winning van grond en zoden voor het onderhoud, versterken of herstel van 
een dijk. Het recht van aardhaling was een vorm van onteigening en werd gevreesd, 
mede door de armzalige vergoeding voor het aardhalen.  

Binnendijken: water en/of land door dijkbouw of -verlegging aan de landzijde van de 
dijk brengen.

Buitendijken: water en/of land door dijkbouw of -verlegging aan de rivierzijde van de 
dijk brengen. 

Coupure: doorgraving van dijken of kaden bijvoorbeeld voor wegenaanleg, voor het 
stellen van inundaties of voor het afleiden van rivier- of overstromingswater in een 
richting die meer wenselijk wordt geacht.  

Inlaag/inlaagdijk: dijk die landinwaarts is gelegd onder aandrang van de rivier of door 
het ontstaan van een wiel (dijkdoorbraakkolk).  

Krib (ook: hoofd, bol of kop): korte stenen, voorheen houten, dam in de riviergeul, 
haaks op de stroomrichting gelegd om de rivier van een schaardijk af te leiden, om 
land te winnen of om de rivierbedding te fixeren, zodat zij op diepte en zo ook goed 
bevaarbaar zal blijven.   

Kwel: grondwater dat onder druk uit de grond sijpelt. Kwel ontstaat door een 
ondergrondse waterstroom van een hoger naar een lager gelegen gebied. De kwel 
verplaatst zich via een doorlatende grondlaag. 

Kweldam/kwelkade: kade om plekken aan de binnenteen van de dijk waar met hoge 
rivierstand kwelwater opsijpelt en gevaar voor piping loert; de kade sluit aan zijn beide 
uiteinden aan op de dijk zodat een kom ontstaat. 

Kwelkom: kom gevormd door de kwelkade en de dijk. In de kom wordt het uit de dijk 
en de grond sijpelende water opgezet. Hierdoor ontstaat zoveel tegendruk dat de 
infiltratie van kwel stopt.    

Meander: bocht of lus in een natuurlijke waterloop, zoals een rivier of beek. 

Meandergordel: zone met zandige beddingafzettingen waarbinnen de geul van de 
rivier in het verleden heeft gemeanderd. Een meandergordel wordt gewoonlijk 
omzoomd door oever- en oever-op-komafzettingen.

Oeverwal: zandachtige hoogte langs de riviergeul, ontstaan door afzettingen van de 
rivier als deze buiten zijn oevers treedt.
 
Oudhoevig land: oud boerenland dat is buitengedijkt; in de bodem kunnen zich 
relicten van verdronken dorpen/dorpsdelen bevinden (resten van voormalige huizen, 
kerken, kerkhoven, waterkering, waterlossing en wegen).

Overlaat: verlaagd dijkgedeelte dat door een kade op gelijke hoogte met de 
aangrenzende dijkvakken is gebracht. In tijd van nood kan de dijk snel worden verlaagd 
door die kade af te graven. De rivier kan zich dan zijdelings ontlasten zodat hij minder 
druk uitoefent op dijken die grotere belangen beschermen.   

Schaardijk: dijk die niet of amper wordt beschermd door uiterwaarden; hij staat 
daardoor zomer en winter bloot aan stroom en golfslag van de rivier. Doorbraken van 
schaardijken resulteerden dikwijls in de bouw van inlagen. 

Strang of hank: deels dichtgeslibde riviergeul, vaak een restant van een eeuwenoude 
hoofdgeul van de rivier. 

Uitgedijkt land: moerasland ontstaan door afgraving van grond voor bouw, versterking 
en herstel van de dijk. Het kan binnendijks en buitendijks liggen en werd gecultiveerd 
door aanleg van rabatten.

Voorland: terrein grenzend aan de buitenzijde van de dijk of een verdedigingslinie, 
voorterrein.

Wiel, Waai, waal, wade: in het Middelnederlands: draaikolk, grondeloze diepte,  ook: 
gat veroorzaakt door een dijkdoorbraak. 
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Aanvullend 17e-eeuwse kribbenonderzoek rondom de Loenense Kolk
In opdracht van Staatsbosbeheer heeft John Mulder Bodem en landschap een beknopt bodemkundig en 
historische onderzoek uitgevoerd naar de ligging van een reeks 17e-eeuwse kribben. Deze kribben 
beschermden de Loenense en Dylicksen schaardijken tegen het offensief bekribben aan de overzijde 
van de Waal door de heren van Doddendaal. 

De vragen zijn:
- Op zoek te gaan naar de 17e-eeuwse kribben in de Loenensche buitenpolder en vooral te letten op de 
mogelijke aanwezigheid van zichtbare resten op de randen van het tichelterrein uit 1970-2002 die bij 
de inrichting in 2015-2016 bloot komen te liggen;
- Literatuur onderzoek naar de mogelijke karakteristiek van de  Loenense kribben;
- Advies: 1. behandeling van de mogelijke tijdelijke ontsluitingen; 
- Advies: 2. ideeën voor maken van 'herinneringsvorm' ter plaatse van kribben
 

 
Boorpuntenkaart (top. kaart 1954) met de boorraai 1-10 en de boringen 11 t/m 17 
 
Werkwijze
Eind april zijn op verschillende plaatsen rondom de Loenens Kolk in de omgeving van de restgeul van 
de Oude Waal in totaal 20 boringen gezet tot een diepte van 2,00 m - 4,00 m – mv. Bij de bepaling van 
de plaats van de boring is gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaart van Van Geelkercken geplot 
op de topografische kaart. Tien boringen zijn in een raai geplaatst direct langs de zuidkant van de 
restgeul over een lengte van circa 60 meter om de kans om kribresten aan te treffen te vergroten. Twee 
boringen zijn gezet nabij de 17e-eeuwse Eierkade, omdat op de kaart van Van Geelkercken (1632) 
deze ‘Eeijerkae’ is verlengd tot een krib. De krib kruist de ‘hanck’ en het ‘Nieu Sant’ en steekt 
vervolgens een heel eind in de Waal: ‘Krib aen de eijerkae’ (zie afbeelding hieronder). Vijf boringen 
zijn verricht nabij de plek van ’t Over Dijlickse hooftt’, die de ‘schaardijck’ (‘Den Over-Dylicksen 
dyck’) beschermde1. En ten slotte zijn drie boringen gezet op het perceel vóór de voormalige 
Neerdilickse Dijk waar via geavanceerde hoogtemetingen (AHN 2) de contouren van voormalige 
kribben zichtbaar bleken. 

                                                            
1 De Dielaack of Dylick, Dijlick vormde in de 16e en 17e eeuw en vroeger een buurschap bij Loenen, die uit twee delen 
bestond:  Over- en Neer Dylick.  Daartussen bevond zich hoogstwaarschijnlijk een oude, verlande pré-Romeinse restgeul, de 
Laack of Lake afkomstig uit de richting van Elst en het Loenense bos. Door dijkdoorbraken in de 16e en 17e eeuw is het 
gebied bij Dylick en Loenen door overslagzand bedekt geraakt. 

2 
 

AHN 2 op een perceel aan de westzijde van de Loenense Kolk tussen de bandijk en de oude strang van 
de Waal met boring 18 t/m 20.
Duidelijk is links een lange krib te zien en bovenin enkele korte kribben. 

Fragment uit de kaart van Van Geelkercken uit 1632 met een ranke krib aan de ‘eijerkae’ 

De boringen hebben plaatsgevonden met een Edelmanboor (8 cm doorsnede) en daarna met een guts 
(circa  2 cm doorsnede). Het humusgehalte en de textuur (lutumgehalte, mediaan van het zand) zijn
geschat. Met verdund zoutzuur is het kalkgehalte bepaald en op de boorstaat genoteerd.: 1 kalkloos, 2 
kalkarm en 3 kalkrijk. Bij het boren is extra gelet op de aanwezigheid van houtresten. Verder is gelet 
op de aanwezigheid van archeologica. Plaats en nummer van de boringen zijn op de boorpuntenkaart 
aangegeven. De profielbeschrijvingen zijn in bijlage 1 weergegeven. 

Resultaten van het bodemonderzoek
Geen van de zeventien boringen leverden houtresten op. Wel waren in de boorraai (boring1-10) de 
gevolgen van de dijkdoorbraak van 1809 zichtbaar vanwege de aanwezigheid van een pakket 
overslagzand (15 – 80 cm dik). Op circa 100 -120 cm –mv. komt in de boorraai beddingklei voor die 
tussen 160 en 210 cm – mv. overgaat in grof geulzand. Dat betekent dat de Waalbedding sinds  de 
tweede helft van de 17e eeuw in een relatief korte tijd is opgevuld met grof zand, waarop een relatief 
dunne laag beddingklei is afgezet. 

Bijlage 1
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3 
 

De drie boringen (11, 12 en 13) nabij het voormalige ’t over Dijlickse hooftt’ leverden een relatief dik 
pakket lichte, kalkrijke oevergronden op, waarvan de top in het verleden is afgegraven. Op circa 135 
cm – mv. begint de blauwgrijze beddingklei die naar beneden lichter wordt. Grof zand is daar binnen 
4,00 m – mv. niet aangetroffen.

De twee boringen nabij de voormalige Eierkade leverden evenmin houtresten op. Boring 14 laat een 
oevergrond zien, waarvan de top is afgegraven. Het beddingmateriaal begint op 130 cm – mv. en 
wordt naar beneden toe lichter. Boring 15 bevindt zich in de voormalige kleiwinningsput, waar ten 
minste 2,00 meter klei is afgegraven. De diepere ondergrond bestaat uit lichtbruin grof opwaszand. 
De kleiput is later opgevuld met grind en zand. De twee boringen 16 en 17 nabij de Loenense bandijk 
(voorheen Over-Dilickse Dijk) leverden evenmin houtresten op. Ook hier hebben we te maken met een 
afgeticheld terrein met in de ondergrond de aanwezigheid van grijs beddingmateriaal.

Twee van de drie boringen in het perceel aan de westzijde van de Loenense Kolk leverde in de 
ondergrond zogenaamde vuile grond op, plaatselijk met wat puin (boring 18 en 20, bijlage 1). 
Waarschijnlijk hebben we hier te maken met verweerde houtresten die door de eeuwenlange 
grondwaterfluctuatie zijn geoxideerd. Het enige wat overbleef zijn wat donkergrijze vlekken. 

Resultaten van het historisch onderzoek
Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het  onderzoek van de Loenense bandijk 
(Mulder, Gazenbeek en Van der Linden 2001). In dit rapport voor het voormalige polderdistrict 
Overbetuwe zijn de meeste oude kaarten van Loenen sinds de 16e eeuw beschreven. Die vroege 
kaarten maakten de landmeters in opdracht van het Hof van Gelre ter verduidelijking van de 
processtukken. En die gingen meestal over het aanleggen van kribben tegenover schaardijken zoals 
ook de heren van Doddendaal dat deden tegenover Loenense schaardijk. In ieder geval werd er toen
flink bekribd zowel offensief door Doddendaal als defensief door Loenen.

Noordelijke deel van een anonieme kaart uit de 16e eeuw van Slot Doddendaal en omgeving met de 
Ewijkse uiterwaarden en de Waal. 

Uit de kaart van slot Doddendaal blijkt dat in de 16e eeuw nog weinig aan de Ewijkse zijde werd 
bekribd. Alleen uiterst rechts is bij de ‘Schoirdijck’ een ‘bollen hoeft’ in de Waal gelegd. Links op de 
kaart bevindt zich de veerdam naar het buurtschap Dilick aan de overzijde van de Waal, dat kennelijk 
al in 1390 wordt genoemd. 

4 
 

Kaart van Van Geelkercken uit 1649 (gekopieerd van Witteroos uit 1571)

Links boven de kaart van Witteroos/Van Geelkercken staat het veerhuis ‘In den Dylick’ en ’t Huijs te 
Loenen; rechtsboven de kerk van Slijk-Ewijk. Daar tegenover steken drie kribben in de Waal en voor 
het kasteel ligt het machtige ’Heer van  Loenens Hooft’. Aan de overzijde van de Waal is de heer van 
Doddendaal druk bezig om over de gehele oeverlengte kribben aan te leggen. De cartograaf heeft bij 
elke krib voor de zekerheid er Doddendaal bij geschreven.  Kortom, Loenen werd wat kribben betreft 
in de defensie gedrukt. 

Kaart van Kempinck uit 1615
Op de zuidelijke oever heeft de heer van Loenen een aantal ‘Bollartkens’ gelegd en het resultaat is de 
zandplaat rechtsonder.  Ook Loenen scoort in zekere mate vanwege een nieuwe zandplaat, maar de 
schaardijk is lang en kwetsbaar. 
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Kaart van Van Geelkercken uit 1631 met beneden Loenen

Op de kaart van 1631 heeft Loenen een enorme inslagbeurt gehaald met de aanleg van kribben, 
hoofden en passen. Aan de overzijde laat de heer van Doddendaal zich niet onbetuigd. 

Kaart van Van Geelkercken uit 1639 met aan weerszijden vele kribben

Loenen telde in 1639 ten minste dertien kribben, Doddendaal toch nog veertien kribben. Tussen de 
bandijk van Maas en Waal en de Waal bevond zich nog een behoorlijk stuk voorland. Datzelfde gold 
overigens voor een groot deel van Loenens grondbezit. 

In het begin van de 18e eeuw zag het kribbenlandschap er echter heel anders uit. Hieronder tonen we 
twee fragmenten van  de kaart van Couwater (1722 en 1723) waarop in de Waal tussen Doddendaal en 
Loenen nauwelijks nog een krib voorkomt. Wel zien we, dat in het Loenense gebied uitgestrekte op-
en aanwassen zijn ontstaan, gescheiden door strangen. Het lijkt erop dat de 17e-eeuwse Doddendaalse 
en Loenense kribben in de loop der tijd door de Waal zijn opgeruimd. Zo wie zo verdwenen de 
bovengrondse delen op den duur door verwering, stormen, golfslag, de mens etc.
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De fundering van de kribben kon blijven zitten tenzij de stroomsnelheid van de rivier zo groot was dat 
ook die resten werden aangetast. In de Oosterhoutse waarden, circa 4 km stroomopwaarts, zijn bij 
kleiwinning in 1982 de resten van een krib teruggevonden in de vorm van paaltjes en wilgentenen  
keurig ingebed door lichtbruine. kleiige sedimenten. In november 2011 staken bij uitzonderlijk laag 
water van de Waal restanten van kribben boven het water uit, vooral veel wilgentenen ingebed in 
blauwe klei. De C14 datering leverde een eind 18e-eeuwse krib op. Terug naar de Loenense 
Buitenpolder, het kan ook zijn dat de kribben bij de klei- en zandwinning verloren zijn gegaan. 

 
Oostelijke deel van de kaart van Couwater uit 1722 met jonge aan- en opwassen zonder kribben

 
Westelijke deel van de kaart van Couwater uit 1722 met de oude Waalstrang en de Loenense 
Rijswaard. De 17e-eeuwse kribben toen al verdwenen. 

Soorten kribben
Er waren diverse soorten kribben. De hoofd- of kribbenmeester bepaalde meestal waar een krib moest 
komen: dwars, tegenstrooms of met de stroom mee, de houtsoort en hoe hoog, breed en lang de 
kribben moesten worden. Dat hing ook af van het doel waarvoor bekribd werd, namelijk offensief om 
land aan te winnen of defensief om oevers en schaardijken te beschermen. Er is sprake van:

- kribben en hoofden (synoniem);
- bollaert; dat is een korte stevige krib;
- ritsen: voorlopers van rabatten;
- leidammen en schephoofden; meestal in riviermondingen en –splitsingen;
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- langsdammen die met de rivier mee zijn aangelegd.

De Loenense kribben of hoofden (sommige ook pas genaamd) waren relatief lang en rank. Ook de 
hierboven besproken blootgelegde krib in de Oosterhoutse Waarden was lang en rank. De hoogte van 
de kribben werd bepaald bij een gemiddelde rivierstand. Over de hoogte van de kribben krijgen we 
onder meer informatie uit een processtuk van 1552 Weurt/Nijmegen versus Oosterhout (Mulder et al 
2002). Daar is sprake van een krib die vóór ‘eynen halven man hoich’ was en achter (oever) tot één
mans hoog. 

Links nogal iele kribben bij Slijk-Ewijk en    een stevig hoofd voor kasteel Loenen (aanlegplaats) in 
1572 (copie van Witteroos)

Nr. 4 is een bollaert Diverse soorten hoofden of kribben bij Loenen
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‘Bepoote ritsen’ op een opwas bij Loenen (Couwater 1722)

 
Restant van een krib in de 17e/18e eeuw aangelegd in de Oosterhoutse Waard.
In 1982 blootgelegd bij kleiwinning. Het was een lange, ranke krib.
   

 
Kribben (funderingen) die bij uitzonderlijk laag water in de Waal (nov 2011) 
boven water uitstaken 
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Conclusie
Het beknopte bodemonderzoek heeft geen restanten van kribben opgeleverd. Wellicht dat de 
boorlocaties niet goed gekozen zijn of dat de houtrestanten door de sterke stroming van de Waal of 
door de klei- en zandwinning zijn opgeruimd. Een keuze bij de inrichting van de Loenense 
Buitenpolder is de 17e-eeuwse kribben:

- niet meer zichtbaar te maken in het landschap;
- wel zichtbaar te maken met gebruikmaking van de gegeorefereerde 17e-eeuwse kaart geplot op

een huidige topografische kaart. Die zichtbaarheid zou kunnen ontstaan door het maken van 
uitstulpingen in de oude Waalstrang ongeveer op de plek waar de kribben hebben gelegen;

- in de vorm van hoog water bestendige vissteigers terug te laten komen.
Verder zou de Eierkade weer als kade teruggebracht kunnen worden en kunnen worden doorgetrokken 
richting de Waal.

Tot slot wijzen wij op de uniforme, onvruchtbare bodem bestaande uit zand en grind, die de 
kleiwinners na het afgraven van de vruchtbare  zavel en klei hebben teruggestort. Dit materiaal is noch 
geschikt voor landbouw (weide- en hooilanden; te nat of te droog), noch geschikt voor 
natuurontwikkeling vanwege weinig biodiversiteit door extreem te nat (hoog water en vooral kwel) en 
langdurige droge perioden. Het plaatselijk ophogen met een laag kalkrijke zavel zal het reliëf in het 
landschap weer terugbrengen en de stroomdalvegetatie doen toenemen. 
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Bijlage 1 Project kribben Loenense Buitenpolder april/mei 2015

70 m ten westen van het dammetje in verbindingsgeultje tussen Oude Waal en 
grindgat

Boring 1
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv       zont   %)          (%)
0     40   1Ag 4 22 3 dgrbr
40    100   1Cg        20 3 grbr fe
100    130   1Cgr 11 3 gr fe
130    155   1Cr 9 3 blgr
155    165 2Cr 2 250 3 br verspoeld
165    200 3Cr        9 3 blgr
200    320 4Cr        2     240 3 blgr gelaagd

Boring 2 6 m verder westelijk kantboring in oude Waal
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv       zont   %)          (%)
70    100   1Ag 4 22 3 grbr fe
100    135   1Cgr       11 3 gr fe
135    170   1Cr 9 3 blgr
170    350 2Cr 2 240 3 blgr gelaagd
 
Boring 3 6 m verder westelijk van b.2 kantboring in oude Waal
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv       zont   %)          (%)
80    115   1Cg 23 3 grbr fe
115    140   1Cgr       17 3 gr fe
140 185   1Cr 9 3 blgr
185    350 2Cr 2 240 3 blgr gelaagd
 
Boring 4 6 m verder westelijk kantboring in oude Waal (wilgen begin)
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv       zont   %)          (%)
80    120   1Cg 23 3 grbr fe
120    140   1Cgr       17 3 gr fe
140    240   1Cr 9 3 blgr
240    400 2Cr 3 240 3 blgr gelaagd
 
Boring 5 6m verder dan 4  t.o 1de dikke knotwilg
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv       zont   %) (%)
0     40   1Ag 4 23 3 dgrbr
40     65   1Cg        20 3 grbr fe
65     90   2Cg 15 220 3 grbr fe gelaagd
90    110   3Cg 17 3 grbr fe 
110    140 4Cgr 6 220 3 gr gelaagd
140    210 5Cr       15 3 bl aflopend 
210 320 6Cr        2     220 3 bl geulzand gelaagd

Boring 6 6m verder dan 5  t.o 2de dikke knotwilg
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv       zont   %)          (%)
0     40   1Ag 4 23 3 dgrbr
40     65   1Cg        22 3 grbr fe
65     90   2Cg 15 220 3 grbr fe gelaagd
90    110   3Cg 17 3 grbr fe 
110    140 4Cgr 6 220 3 gr gelaagd
140    230 5Cr       15 3 bl aflopend 
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230    320 6Cr        2     240 3 bl geulzand gelaagd
 
Boring 7 6m verder dan 6  t.o paaltje en pluk knotwilgen (oost)
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv       zont   %)          (%)
0     25   1Ag 4 23 3 dgrbr
25     50   1Cg        14 200 3 grbr fe
50     90   2Cg 28 3 grbr fe gelaagd
110    140   2Cgr 20 3 gr fe 
140    190 2Cr 10 3 gr
190    230 3Cr 2 240 3 bl gelaagd 

Boring 8 6m verder dan 7  t.o paaltje en pluk knotwilgen (west)
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv zont   %)          (%)
0     35   1Ag 4 23 3 dgrbr
35     65   1Cg        17 200 3 grbr fe gelaagd
65    115   2Cg 28 3 grbr fe 
115    140   2Cgr 20 3 gr fe 
140    200 2Cr 14 3 gr
200    320 3Cr 2 240 3 bl gelaagd 
 
Boring 9 6m verder dan 8  t.o paaltje en begin wilgenstruiken 
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv       zont   %)          (%)
0     40   1A+Cg 2 22 3 dgrbr gevlekt 
40     55   1Cg        17 3 grbr fe 
55    105   2Cg 28 3 grbr fe 
105    130   2Cgr 22 3 gr fe 
130    160 2Cr 10 3 gr
160    320 3Cr 2 240 3 bl gelaagd 

Boring 10 6m verder dan 9  iets afgegraven 
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv       zont   %) (%)
0     15   1Ag 4 20 3 dgrbr

15     25   1Cg        20 3 grbr fe 
25     55   2Cg 7 180 3 grbr fe overslag 
55    100   3Cg 23 3 gr fe 
100    130 3Cgr 20 3 gr
130    160 3Cr1 15 3 bl
160    210 3Cr2 10 180 3 bl gelaagd 
210    300 4Cr 2 240 3 bl gelaagd 
 
Boring 11 aan de noordzijde langs de 17e-eeuwse Waalbedding; 
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv       zont   %)          (%)
0     25   1Ag 3 17 3 dgrbr
25     90   1Cg       15 3 grbr fe 
90    135   2Cg 20 3 grbr fe 
135    180   2Cgr 0,5 20 3 gr fe be
180    350 2Cr 13 3 blgr gelaagd en aflopend
 
Boring 12 aan de noordzijde langs de 17e-eeuwse Waalbedding; 
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv       zont   %)          (%)
0     20   1Ag 2 15 3 dgrbr
20     75   1Cg       13 3 grbr fe 
75    110   2Cg 20 3 grbr fe 
110    150   2Cg2 20 3 lgr fe 
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150 180 2Cgr 13 3 gr fe 
180 400 2Cr 11 3 blgr gelaagd 
 
Boring 13 6m oostelijk van 12  nabij het water ca 50cm lager 
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv       zont   %)          (%)
0     20   1AC 1 19 3 dgrbr
20     30   1Cg       19 3 br fe 
30 135   2Cg 13 3 lgrbr fe 
135    175   2Cgr 13 3 gr fe 
175 300 2Cr 11 3 blgr gelaagd

Boring 14 circa 8m zuidelijk vanaf de dam ‘Eierkae’ 
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv       zont   %)          (%)
0 20   1Ag 2 11 3 dgrbr  afgegraven
20     40   1Cg       11 3 grbr
40     90   2Cg1 26 3 grbr fe 
90    130   2Cg2 17 3 lgrbr fe
130 170 2Cgr 13 3 gr fe 
170 280 2Cr1 11 3 blgr gelaagd restbed
280 350 2Cr2 2 250 3 blgr gelaagd geulzand

Boring 15 30m zuidelijk van b. 14 langs het pad
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv       zont   %)          (%)
0    150   1AC 1 2 240 gr teruggestort na afgraven

150    170   2Cgr       23 3 blgr geroerd 
170    200   2Cr 10 3 blgr geroerd
200    300   3Cr 1 250 3 lbr  Opwas 

Boring 16 10m zuidelijk van de Overdilickse bandijk t.o. de dam 
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv zont   %)          (%)

0     70   1A+C 22 3 dgr roofbouw
70    100   2Cg       28 3 grbr roest 
100    130   2Cgr 20 3 gr roest bedding
130    280   2Cr 20-14 3 gr bedding
 
Boring 17 10m zuidelijk van de Overdilickse bandijk schuin t.o. de dam 
5m westelijk van boring 16
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv       zont   %)          (%)

0     40   1A+C 20 3 dgr afgegraven
40    130   2Cg1       20 3 grbr roest 
130    170   2Cr 14 3 gr roest 
170    300   2Cr 14- zand 3 gr bedding gelaagd
 
Boring 18 Circa zuidelijk van de Neerdilickse bandijk aan het uiteinde van 
een oude krib?
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv       zont   %)          (%)

0     25   1Ag 3 20 3 dgr
25     50   2Cg1       20 3 br puin
50    110   2Cg2 10 3 lgr roest gelaagd vuil 
110    135   3Cg 16 3 gr roest vuil
135 200 3Cr 14 aflopend 3 gr
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Boring 19 Circa 10 m zuidelijk van de Neerdilickse bandijk aan het andere 
uiteinde van een oude krib?
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv       zont   %)          (%)

0     20   1Ag 3 23 3 dgrbr
20     55   2Cg1       28 3 br
55    150   2Cg2 23 3 lgr roest 
150    200   3Cgr 14 3 gr met roest 

Boring 20 Circa 10 m zuidelijk van de Neerdilickse bandijk ter hoogte van 
een korte krib? 
Diepte in   hori- org. lutum leem M50   Ca opmerkingen
cm-mv       zont   %)          (%)

0     25   1Ag 3 23 3 dgrbr
25     50   2Cg1 28 3 br
50     80   2Cg2 28 3 grbr roest
80    150   3Cg3 23 3 grbr verweerde houtresten
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