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Ontdek oude verhalen en legendes 
rondom wielen:  
sporen van de strijd tegen het water

Deze fietsroute is gemaakt naar aanleiding van het wielenherstelproject in 
de gemeenten Arnhem , Lingewaard en Overbetuwe. en is mede mogelijk 
gemaakt door de provincie Gelderland.

Wielen zijn kenmerkend voor het rivierengebied. 
Een wiel is een plas ontstaan na een dijkdoorbraak. 
De wielen zijn door de gemeenten en Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland in beeld gebracht 
in het “Wielenreceptenboek”. Voor elk wiel is de 
cultuurhistorie, het landschap, de ecologie en het 
gewenste streefbeeld beschreven. Een groot aantal 
van de wielen zijn nu hersteld. 
U kunt ze via deze fietsroute bekijken. Op de kaart  
staan de nummers van deze wielen die overeen
komen met de wielen in het “Wielenrecepten
boek”. U fietst langs de wielen 27 t/m 45 in de 
gemeenten Arnhem , Lingewaard en Overbetuwe.  
Bij enkele wielen staan informatiepanelen. 

Wilt u meer weten over deze en 
andere wielen? Scan de QRcode. 
Op de website van Landschapsbeheer 
Gelderland kunt u het “Wielenrecep-
tenboek” digitaal raadplegen. 

Wielenfietsroute
Maak kennis met de wielen in het 

rivierengebied! In de gemeenten Arnhem, 
Lingewaard, Nijmegen en Overbetuwe 

liggen bijna 80 wielen.



uit een huis en een boerderij met tuin, bongerd, akker- en weiland en 
viswater. Met hoge Rijnstand vloeit zoveel kwelwater toe dat de kolk 
zijn vroegere gedaante herkrijgt.

U vervolgt de wielenfietsroute langs de Linge via Elst naar Heteren.

A.   De Linge is met 108 km de langste Nederlandse rivier.  
Hij stroomt van Doornenburg naar Gorinchem.

B.   Hier wordt Park Waterrijk ontwikkeld. Water staat in dit park cen-
traal: water om te bergen en te spelen, en water voor natuur.

C.   Van Elst naar Driel liep een Romeinse weg. De weg ligt op een droge 
oeverbedding, vlak naast een oude rivierarm.

27. Rietkolk in Heteren 
Dit oude kolkje met knotwilgen vormt een relict van een binnenwiel, 
vermoedelijk ontstaan in de 16de/17de eeuw. 

28. Wiel bij Hoogeweide in Heteren 
Klein kolkje ontstaan door een dijkbreuk in februari 1571.  Het boeren-
land was bedolven geraakt onder zand dat het Rijnwater had meege-
voerd. Hieraan herinnert nog de oude naam van de boerderij: ’t Zand. 

29. Wiel bij de Kattenlinde in Driel
Tot eind vorige eeuw blonk hier een wiel, gevormd na een dijkbreuk 
in 1571. Op de nieuwe dijk stond een Lindeboom die bekend was als 
de Kattenlinde of heksenlinde. De overlevering wil dat hier met volle 
maan heksen samenkwamen, soms ook in hoedanigheid van katten. 
De oude Kattenlinde is verdwenen door een storm. Op de pol is een 
nieuwe boom geplant. 

 
30. Kolk de Nieuwstad in Driel 

Na een dijkbreuk in de 16de eeuw werd een nieuwe dijk om de plas 
heen gelegd. In januari 1926 stond de dijk bij het wiel weer even op 
springen. Het Rijnwater stond angstwekkend hoog. Met man en macht 
werden zakken met zand in de kolk gedumpt ter versterking van de 
binnenzijde van de wankele dijk. Ternauwernood was een herhaling 
van de ramp van vier eeuwen eerder afgewend. 

 
31. Kolk van Schouten in Elden

Eén van de laatste wielen die in de Over-Betuwe zijn ontstaan, na een 
dijkbreuk in januari 1820. 

 
32. Westerveldse Kolk in Elden

Eén van de fraaiste wielen van Nederland, ontstaan in 1740.

33. Wiel bij het Zwaantje in Elden
Uniek wiel gevormd na een dijkbreuk in 1711. Hij is namelijk het resul-
taat van twee kort na elkaar gevallen doorbraken: die van de Rijndijk 
en die van de Griftdijk. De kolk strekt zich uit achter en rond het witte 
huis, de voormalige herberg ’t Zwaantje.

 
34. Spiekerskolk in Elden

Dit wiel ligt circa 200 meter noordwaarts van de fietsroute. Het plasje 
lijkt te zijn ontstaan door overstroming van de Griftdijk in 1740.

35. Voormalig buitenwiel bij Holthuizen, in Arnhem 
Een flauwe dijkbocht en een laagte in een plantsoen bij Holthuizen
markeren de plek waar ooit een dijk is bezweken en een buitenwiel
is gevormd.  De dijkbreuk vond mogelijk plaats begin 1571.
 
36. Kleine Kolk van Hoogerbrugge in Huissen 
Bijna zes eeuwen oud, behoort hij tot de oudste dijkdoorbraakkolken 
van Nederland. De plas ten zuiden van de dijk vertoont nog dat voor 
een wiel zo kenmerkende ronde gezicht. Wiel en omtrek zijn een 
paradijs voor vogels, amfibieën en vleermuizen.

 
37. Grote Kolk van Hoogerbrugge in Huissen 

Eén van de grootste binnenwielen van de Betuwe, gevormd na een 
breuk van de Holthuizerdijk in 1651. Deze dijk en aangelegen kolken 
symboliseren de dreiging van het water. Bij hoge Rijnstanden dijen  
de plassen nog altijd flink uit door de kwel.

38. Wielen bij Klein Holthuizen in Huissen
De wielresten herinneren aan de kwetsbaarheid van Klein Holthuizen 
ten opzichte van de rivier. De teruggelegde Malburgse dijk kon het 
Rijnwater zo opstuwen dat de dijk hier in 1560 overliep.
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START>  Parkeerplaats aan Looveer in Huissen. 
U kunt natuurlijk ook op andere plaatsen starten.
De route is 45 km lang, inkorten is mogelijk.

39. Molenkolk in Huissen 
Een water waarschijnlijk ontstaan door een doorbraak in de 13de 
eeuw van een natuurlijke hoogte: de oeverwal van een grillige rivier. 
Het wiel behoort tot de oudste en zeldzaamste categorie van wateren 
van het rivierengebied: oeverwaldoorbraakkolken, ook wel crevas-
segeulen genoemd. Eeuwenlang torende bij zijn oevers een molen die 
Huissen van het broodnodige voedsel voorzag. Het molenmonument 
herinnert nog aan deze molen.

40. Diepe Bloem in Huissen
Een imposant, schilderachtig binnenwiel met een klassieke ronde 
vorm. De oevers zijn nog behoorlijk steil. Samen met de andere Bloem-
kolken herinnert de Diepe Bloem aan een weids complex van strangen 
en doorbraakkolken dat eeuwenlang een prominente plaats innam in 
de omgeving van Huissen, ontstaan in de 15de eeuw. 

 
41. Grote Bloem in Huissen

De Grote Bloem behoort tot de grootste dijkdoorbraakkolken van de 
Betuwe, ontstaan in 1769. Het weidse buitenwiel is in ecologisch op-
zicht een aantrekkelijke kolk. Het doet zijn naam eer aan: waterlelies, 
watergentiaan, kattestaarten en fraai roze Zwanenbloem.

 
42. Vlote Bloem in Huissen

Circa 1000 jaar oud, behoort de Vlote Bloem tot de oudste plassen van 
het rivierengebied. 

 
43. Gele Gat in Huissen 

Zo’n millennium oud, vormt het Gele Gat geen litteken van een dijk-
breuk maar een onderdeel van een lange geul ontstaan door één of 
meer doorbraken van een natuurlijke hoogte: een oeverwal van de 
nog niet beteugelde Rijn.  

44. Kolk van Borgers in Angeren 
Het populierenbos leverde vroeger extra inkomsten op voor de 
wieleigenaar; het peppelhout werd gebruikt voor vervaardiging van 
klompen. De kweldam is nog zichtbaar. De kolk vormt een aantrekke-
lijk oord voor de ijsvogel, waarschijnlijk gevormd in de 16de eeuw. 

45. Waai in Angeren 
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 
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