
Vitens Waterwandeling

Kolff en ‘t Broek
Grenzend aan natuurgebied ’t Broek in de Betuwe ligt één van de waterwingebieden van 

Vitens. Staatsbosbeheer beheert hier de natuur zoals deze oorspronkelijk was. Grienden met 

grillig gevormde knotbomen, hooilanden, natte graslanden en eeuwenoude eendenkooien. 

Maak kennis met dit unieke gebied en ontdek waar Vitens jouw drinkwater vandaan haalt.  

Let op, dit is een nat gebied. Vergeet daarom je laarzen niet!



Vitens Waterwandeling Kolff en ‘t Broek

Luisterpunt 1  Inlaatpunt voor water
Op het punt waar je nu staat komt restwater van Vitens ’t 

Broek binnen. Het water stroomt door het natuurgebied naar 

een kooirelict even verderop, een oude inmiddels in onbruik 

geraakte eendenkooi. Daarna stroomt het verder het gebied 

door. Een deel van het water wordt opgespaard in de oude 

kooiplas als een reserve voor momenten dat er te weinig water 

in het natuurgebied is.

In een natuurgebied als ’t Broek worden andere eisen gesteld 

aan waterbeheer dan in de omliggende polders waar boeren 

het land bewerken. In de natuurlijke situatie staat ’s zomers het 

water laag, omdat het dan minder regent en er door de zonne

warmte water verdampt. In de winter is de situatie omgekeerd, 

er valt dan meer neerslag en de verdamping is juist minder. 

Plantensoorten zijn daar op ingesteld.

Waterschappen willen juist het omgekeerde, bijvoorbeeld voor 

boeren die hun land willen bewerken. Boeren willen ‘s zomers 

voldoende water voor de akkers om gewassen te kunnen laten 

groeien. ‘s Winters in de natste periode van het jaar wensen 

boeren juist een lager waterpeil, zodat ze vroeg in de lente in 

niet te natte akkers kunnen werken. 

Met het aanvullende water van Vitens creëert Staatsbos

beheer met behulp van stuwen, sluisjes en de poldermolen 

Waardenburg de ideale omstandigheden voor de natuur in  

’t Broek.

Luisterpunt 2  Griendcultuur
Je staat midden tussen de grienden. Grienden zijn aangelegde 

bossen die bestaan uit één of meerdere wilgensoorten. Ze  

worden om de twee à vier jaar gekapt. Zo ontstaan er lage 

knotjes van zo’n 30 tot 60 centimeter hoog. Grienden zijn  

heel kenmerkende gebieden in ‘t Broek.

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat de grienden vitaal ge

houden worden. Door het hakhoutbeheer ontstaat een boeien

de afwisseling van open, recent geknot bos met plantensoor

ten die veel licht nodig hebben en ouder gesloten wilgenbos 

met een donkere bodem en andere plantensoorten.

  

Veel dieren vinden voedsel, bescherming en leef en nestel

ruimte in grienden. Bijvoorbeeld hazen, reeën, muizen en  

vlinders. Ook vogels zoals uilen en verschillende soorten  

zangvogels voelen zich hier thuis.

Luisterpunt 3  Waardenburgse eendenkooi
Omringd door hooilanden kun je verderop de Waardenburgse 

eendenkooi zien liggen. Deze is 500 jaar oud en één van de 

mooiste eendenkooien die Staatsbosbeheer beheert. In het 

open polderlandschap vormt het kooibos een opvallende plek. 

Eenden komen dan ook van ver om van de luwte van het  

bosje te genieten. Het kooibos mag niet te hoog zijn om het 

in en uitvliegen van eenden niet te hinderen. Kooibossen  

bestaan meestal uit inlandse boomsoorten, zoals iep, es, els,  

wilg, populier en eik. Deze bomen en struiken vormden bouw

materiaal voor de eendenkooi en waren vaak ook een bron  

van inkomsten voor de kooiker.

De Waardenburgse eendenkooi en het bijbehorende 

informatie centrum zijn op afspraak te bezoeken. Onder  

begeleiding van een boswachter wordt precies uitgelegd  

hoe het kooibedrijf werkt. Meer informatie vind je op de  

website van Staatsbosbeheer.

Luisterpunt 4  Unieke natuur blijft behouden
Na de ruilverkaveling in de jaren zestig en zeventig moesten 

bredere watergangen en enkele grote gemalen gaan zorgen 

voor een goede ontwatering, zodat de boeren het land in

tensief konden gaan gebruiken. Dit had ingrijpende gevol

gen voor de natuur in dit gebied. Natte graslanden werden 

droog en veel karakteristieke plantensoorten verdwenen. 

Broedmogelijkheden en de voedselsituatie veranderden  

ingrijpend en vogels lieten het gebied links liggen. De laatste 

jaren is het aantal diersoorten in het agrarisch gebied afgeno

men met 80 tot 90 %.

Ook het landschap veranderde. Knotbomen, eendenkooien, 

bosjes, grienden en bomenrijen verdwenen en werden slechts 

gedeeltelijk vervangen. Wegen werden aangelegd en boerde

rijen gebouwd. Bij de ruilverkaveling is ’t Broek gespaard  

gebleven en tot natuurgebied verklaard.



’t Broek is een van de laagste delen van de komgronden  

van Waardenburg. Staatsbosbeheer wil hier het oude kom

grondenlandschap bewaren. De natuur krijgt door gericht  

beheer alle ruimte om zich te ontwikkelen.

Luisterpunt 5  De Tuilse eendenkooi
De eendenkooi die je hier ziet is vernoemd naar het plaatsje 

Tuil. In een eendenkooi werken de kooiker, zijn kooikershondje 

en lok- en staleenden samen om wilde eenden in de vangpijp 

te lokken. 

Vroeger werden eenden gevangen voor de slacht, tegenwoor

dig is wetenschappelijk onderzoek een belangrijke reden. De 

gevangen eenden worden bijvoorbeeld geringd voor onder

zoek waarna de kooiker ze weer loslaat. Als een geringde eend 

later wordt teruggevonden, kunnen de ringgegevens en vind

plaats gemeld worden bij het Vogeltrekstation. Zo verzamelen 

wetenschappers informatie over onder andere de verplaatsing 

en leeftijd van de vogels.

Tegenwoordig worden eenden ook in de gaten gehouden om 

gegevens te verzamelen voor onderzoek naar de verspreiding 

van het vogelgriepvirus.

Luisterpunt 6  Kooibos
Kijk goed om je heen, want dan kun je veel ontdekken in dit 

oeroude kooibos. De kenmerkende boom die je tegenkomt in 

deze grienden is de knotwilg. De twijgen die geoogst worden 

bij het knotten van wilgen, werden vroeger voor allerlei doel

einden gebruikt. Dikke twijgen werden gebruikt als zinkstuk

ken, bijvoorbeeld voor dijkversterking en andere bouwwerken 

in het water. Van dunnere twijgen werden vroeger manden en 

allerlei huishoudelijke artikelen gevlochten. 

Tegenwoordig worden huishoudelijke artikelen nauwelijks 

meer van wilgentwijgen gemaakt. Daarom is het traditionele 

griendbedrijf bijna helemaal verdwenen. Tegenwoordig zijn 

wilgentwijgen vooral nog populair in tuinen, bijvoorbeeld als 

materiaal voor de schutting. Sinds een paar jaar worden de 

twijgen ook gebruikt als biobrandstof. Hier op de eendenkooi 

verwerkt Staatsbosbeheer het wilgenhout nog op ambachte

lijke wijze in de vanginstallatie.

Luisterpunt 7  Rust vinden met de snelweg  
in de buurt
In ’t Broek ben je nooit ver van de snelweg vandaan. Het punt 

in de wandeling waar je nu bent ligt het dichtst bij de snelweg 

en de Betuwelijn, toch is het hier relatief rustig. Afgezien van 

wandelaars, komt hier niet veel bezoek. Dit is daarom een plek 

waar dieren die van rust houden graag komen.

Misschien hoor je zelf op de achtergrond nog het gezoem 

van auto’s op de snelwegen. Dieren raken al snel gewend aan 

dit soort continu geluid en ervaren het na een tijdje als stilte. 

Grote kans dat je hier dus typische stilteliefhebbers ziet, zoals 

reeën. Geef je ogen en oren goed de kost!

Luisterpunt 8  Libelles
Dankzij het vele water en de afwisseling in vegetatie zijn in  

’t Broek overal veel libelles te zien. Dit bijzondere insect houdt 

namelijk van plekken met niet al teveel wind. Met name ‘s  

zomers vind je hier veel soorten libelles.

Er zijn twee soorten libelles: echte libelles en waterjuffers. 

Echte libelles kunnen goed vliegen en zijn veel groter dan  

waterjuffers. Hun achtervleugels zijn breder dan de voor-

vleugels en de ogen raken elkaar gewoonlijk boven de kop. 

Echte libelles vangen hun prooi meestal tijdens het vliegen  

en verslinden deze dan vaak ook meteen.

Waterjuffers zijn slanke dieren met 4 gelijkvormige vleugels.  

De ogen zijn duidelijk van elkaar gescheiden. Het zijn niet  

zulke goede vliegers Ze fladderen wat heen en weer in de 

buurt van planten of ze wachten daar op vliegen en muggen.

Grote libelles halen een snelheid van ruim 50 km per uur. 

Hiermee zijn ze de snelst vliegende insecten ter wereld.
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Luisterpunt 9  Trekvaart en trekschuit
Je bent aangekomen bij het depot van de poldermolen. 

Staatsbosbeheer heeft hier een oud transportmiddel terug

gebracht, de trekschuit. Vóór de ruilverkaveling, vond trans

port van mensen en goederen in dit natte gebied met name 

plaats over het water. Een trekschuit werd voortgetrokken 

door een paard. Met de opkomst van de spoorwegen ver

dween de trekschuit. De trekschuit die je ziet dateert uit 1912. 

Staatsbosbeheer organiseert wandelexcursies in ’t Broek waar 

een tochtje met de trekschuit deel van uitmaakt. Meer infor

matie hierover vind je op de website van Staatsbosbeheer.

Het gebied bij de molen heeft het hoogste waterpeil in de  

omgeving. Staatsbosbeheer gebruikt de trekvaart als buffer  

om water op te slaan dat niet meteen nodig is. In de zomer-

periode heeft het lage waterpeil in de omliggende polders  

een drainerende werking vanuit het natuurreservaat. Water  

dat in ’t Broek moet blijven stroomt dan weg richting de  

omliggende polders. In de zomer worden daarom de vocht-

reserves uit de trekvaart gebruikt om de waterstand in ’t Broek 

op peil te houden.

Luisterpunt 10  De poldermolen  
van Waardenburg
De poldermolen Waardenburg is van het type grondzeiler en 

is 27 meter hoog. Het is niet de originele molen. Die werd in 

1800 gebouwd en is na blikseminslag in 1866 afgebrand. De 

huidige molen is in 1867 herbouwd en werd in 1979 en 1994 

gerestaureerd. 

Als de molen draait en de blauwe wimpel wappert, kun je 

de molen bezoeken. De molenaar geeft dan uitleg over de 

werking en de geschiedenis van de molen. De molen helpt 

nog steeds om de waterhuishouding in het gebied te regelen. 

Oorspronkelijk is de molen gebouwd om water uit het gebied 

te malen. Sinds Staatsbosbeheer het gebied beheert draaien  

de pompen de andere kant op om ’t Broek juist nat te houden.

Luisterpunt 11  Komgronden
Het gebied tussen de Waal en de Linge bestaat uit komgronden. 

Tot de aanleg van dijken in de dertiende en veertiende eeuw, 

overstroomden de rivieren regelmatig het tussenliggende land. 

Vlak langs de rivieren zonken de grove zanddeeltjes naar de 

bodem en ontstonden er stroomruggen.

Verder van de rivier in de lagere delen, zakte ook de fijnere  

rivierklei naar de bodem. Zo ontstonden de komgronden.  

De kleibodem was heel moeilijk te bewerken en zo dicht van 

structuur dat zij bijna geen water doorliet. Na de aanleg van 

dijken bleef het nog steeds drassig. De ontwatering van het 

gebied werd rond 1800 grondig aangepakt met de bouw van 

de poldermolen.

Luisterpunt 12  De hooilanden
Door de unieke waterhuishouding en het beheer van de hooi

landen in ’t Broek vind je hier veel bijzondere plantensoorten. 

De mooiste periode om de hooilanden te bezoeken is in juni. 

Door de ratelaar, koekoeksbloem, dotterbloem en heel veel 

gras- en zeggesoorten die er bloeien is het hier dan net één 

groot veldboeket.

Door te spelen met het waterpeil probeert Staatsbosbeheer  

het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor deze bijzondere 

plantensoorten. Er wordt op de hooilanden niet bemest en 

hooien gebeurt twee keer per jaar. Hierdoor worden voedings

stoffen afgevoerd en ontstaat er schrale grond. Dat is een 

prima omgeving voor plantensoorten die zich niet thuis voelen 

op rijk bemest boerengrasland. Ook weidevogels vinden het 

hier prettig.

Het beheer van de hooilanden gaat in samenwerking met  

boeren uit de omgeving. Hun koeien zijn gek op het kruiden

rijke hooi uit dit gebied.

Luisterpunt 13  Waterwinput
Hier zie je een winput van Vitens waarmee water wordt  

opgepompt om drinkwater van te maken. Van hier gaat het 

water naar het nabijgelegen zuiveringsstation. Daar worden 

eventuele ongewenste stoffen uit het water verwijderd, die 

soms van nature al in grondwater zitten.

Vitens bewaakt constant de waterkwaliteit. Monsters van  

het drinkwater worden regelmatig gecontroleerd door een  

ultramodern laboratorium. Zo kunnen de klanten uit het  

verzorgingsgebied van Vitens altijd rekenen op zuiver en lekker 

drinkwater.

Luisterpunt 14  Waterwinning langs  
de snelweg
Je loopt nu middenin het waterwingebied van Vitens. En het 

valt je misschien op dat het hier best drassig is. Om het water 

te beschermen tegen eventuele vervuiling van buitenaf, wordt 

het waterpeil in het waterwingebied namelijk kunstmatig extra 

hoog gehouden. Op de snelwegen in de buurt van het water

wingebied zou bijvoorbeeld een tankwagen met een vervui

lende stof kunnen kantelen. Of denk aan uitspoeling van  

mest op de akkers van boeren die werken op de polders in 

de buurt van het waterwingebied. Door het hogere waterpeil 

vloeit water altijd van het waterwingebied af en niet ernaartoe. 

Een simpele oplossing om waterbedreigingen van buiten op 

afstand te houden.


