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1 Inleiding

Het oostelijke talud van de Zwarte Kade te Tricht (afb. 1) is vanaf de Oude Hoevense
Weg voor een deel geleidelijk de wetering ingeschoven. Oorzaak: mogelijk erosie door
het wegrotten van wortels van populieren die tussen 10 en 15 jaar geleden zijn gekapt
. Het Waterschap Rivierenland heeft vervolgens de wal of kade laten afgraven en de klei
uit de wetering laten opbaggeren. De aannemer heeft de baggerspecie en de grond van
de kade naar elders afgevoerd. Omstanders wezen op het cultuurhistorische belang
van de kade, waarna het waterschap de werkzaamheden onmiddellijk heeft gestopt.
Het noordelijke deel van de kade is weliswaar voor afgraven behouden gebleven, maar
verkeert in slechte toestand. Nadien heeft landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen
de geschiedenis van de kade en omgeving uitgezocht.
Om meer te weten te komen over de aard en samenstelling van de kade en mogelijk de ouderdom ervan vast te stellen heeft ing. T .J. Schepers van het Waterschap Rivierenland J.R. Mulder
van Alterra opdracht gegeven om een aanvullend cultuurhistorisch en bodemkundig onderzoek
te verrichten naar de Zwarte Kade te Tricht.
Het onderzoek betrof:
- het maken van een dwarsdoorsnede van de kade om de opbouw, aard en samenstelling van
het kadeprofiel vast te stellen;
- het verrichten van een beknopt historisch - geografisch onderzoek op basis van kaartvergelijking en literatuuronderzoek om de ontwikkeling van de kade te achterhalen;
De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in dit verslag, met daarin een advies voor herstel van de Zwarte Kade
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De kade was begroeid met een rij populieren die tijdens de ruilverkaveling Lek en Linge zijn gepoot.
Dank aan kraanmachinist Cees Hoogendijk uit Waardenburg van de Firma Voskuilen uit Gellicum voor de
plezierige samenwerking.
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Afb. 1 Topografische kaart met de Zwarte kade ten noorden van de Oude Hoevense Weg
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2 Gebiedsbeschrijving

3 Literatuuronderzoek enkaartvergelijking

De Zwarte kade (nu Platte Weg) vormt de grens tussen de voormalige dorpspolders
Buurmalsen en Tricht. De Zwarte kade is het verlengde van de zijdwende (dwarskade)
die de Trichtenaren even ten oosten van boerderij Reijershof hebben aangelegd om
overstromingswater vanuit de lage landen van Buurmalsen te keren. Het zuidelijke deel
van de zijdwende is in het verleden grotendeels afgegraven. De huidige Zwarte Kade
begint bij de Oude Hoevense Weg en bestaat uit een smalle wal, aan de westzijde geflankeerd door een half verharde weg, de Platte Weg (afb. 1). Pal langs de wal aan de
oostzijde bevindt zich de wetering, die zorg droeg en nog draagt voor de afwatering
van Buurmalsen. Aan de westzijde van de Platte Weg bevindt zich een smalle strook
‘uitgedijkt’ land, dat in gebruik is als natuurbos. Vóór de Regulieren maakt de Zwarte
Kade een haakse bocht naar rechts en sluit uiteindelijk aan op de Hennisdijk. De Platte
Weg zet zich naar het noorden voort en komt uit op de Bisschopsgraaf.



Bij de voorbereiding van het project is gebruik gemaakt van:
- het vooronderzoek naar de historie van de Zwarte Kade door F. van Hemmen, vastgelegd in het verslag: Cultuurhistorische achtergronden; wenken voor inpassing bij
realisatie van waterberging en ecologische oevers;
- gegevens van Mulder (in voorbereiding) over het ontstaan van het landschap tussen
Lek en Linge;
- Topografische kaarten en oude kaarten zoals die van Marlet uit 1644, Perrenot uit
1749 en van leggers van het waterschap uit de 19e eeuw.
- Internet Google Earth
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4 Veldwerk

Bij het veldwerk is gebruik gemaakt van een kleine kraan met bak om de wand van
de kade recht af te graven tot onder het maaiveld om een zo goed beeld te krijgen
van de opbouw de kade. Met een schop is - voor zover dat mogelijk was - de wand
afgeschaafd.
Verder is vanaf het maaiveld een grondboring gedaan om inzicht te krijgen in de aard
en samenstelling van de ondergrond.
Vervolgens is de profielopbouw van de kade geschetst en de textuur van zowel de
kade als de ondergrond geschat. Zowel van de dwarsdoorsnede als van de landschappelijke ligging van de Zwarte kade zijn foto’s gemaakt. Dit is ook gebeurd aan weerszijden van de slootkanten om een beeld te krijgen van de erosie.
Na de werkzaamheden heeft de kraanmachinist vanwege de veiligheid het gat weer
opgevuld.
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5 Resultaat van de kaartvergelijking

Afb.2 Kaart van Marlet uit 1644 met daarop ‘De Swarte  kade onder Tricht’

Afb. 3 Kaart van Perrenot met de ‘Swarte kade’ als scheiding van de dorpspolders Buurmalsen
en Tricht

De kaart van Marlet uit 1644 (afb. 2) geeft vanaf de molen onder Reijgersvoort ‘De
Swarte kade onder Trigt’ om vervolgens na de knik over te gaan in ‘De Platte Steeg’
die uitkomt op ‘De Zee Dijken’. Even voorbij de knik komt vanaf de Hennisdijk ‘De
Blinde Steeg’ (nu Zwarte kade genaamd) uit op de Zwarte kade. In het zuiden doorsnijdt de ‘Oude Broeksteeg’ (nu de Oude Hoevense Weg) de Zwarte Kade. Met een
beetje goede wil lijkt Marlet de kade heel smal met twee dunne lijntjes te hebben
aangegeven, namelijk vanaf de Buurmalse molen tot aan de Blinde Steeg. De kade zou
dan aan de westzijde worden begrensd door de Platte Steeg. Maar zeker is die niet. In
ieder geval bevindt de kade zich in één van de laagste delen van het gebied, ‘Het Lage
Broek’en ‘De Regulieren’. We missen op de kaart het uitgedijkte land aan de westzijde
van de kade. Dat wil echter niet zeggen dat dit er toen nog niet was.

Op de kaart van Perrenot uit 1749 (afb.3) loopt de ‘De Swarte Kade’ van ‘Reigersvoort’ tot aan
de ‘Blinde Steegse Kade en Water’ met aan de oostzijde de ‘Buurmalse Waterloosing. Ook hier
begint de ‘Platte Steeg’ bij de Blinde Steeg en loopt tot aan de ‘Bisschops Grave’. De Oude
Hoevense Weg heet dan in 1749 de ‘Over Hoevense Steeg’. Perrenot heeft de Zwarte Kade
prominent op de kaart gezet, een bewijs dat het toen een belangrijke kade moet zijn geweest.
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Afb. 4 Kaart uit 1843 met daarop de Zwarte kade en enkele eendenkooien

Afb. 5 Overzichtskaartje (19e eeuw) met de waterleidingen in Buurmalsen

De kaart van 1843 (uit het kaartboek van Gelderland; afb. 4) toont een aantal eendenkooien in de omgeving van onze Zwarte kade, dat weer eens de lage ligging van dit
komgebied benadrukt, veraf gelegen van de bewoonde wereld. Er komen verspreid
wat grienden voor. Toponiemen op de kaart zijn schaars. We ontdekken de ‘Bisschops
Grave’. De cartograaf heeft aan weerszijden van de Blinde Steeg en aan de oostkant
van de Zwarte Kade - en dan alleen het traject ten noorden van de Oude Hoevense
Weg- met een arcering een kade getekend. Uitgedijkte landen komen nog niet voor.

‘Het overzichtskaartje der waterleidingen in den Dorpspolder Buurmalsen’ uit het midden van de 19e eeuw (afb. 5) is de Buurmalse waterleiding getekend met daarnaast
de poldergrens (onderbroken lijn).
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Afb. 6 Legger met daarop de Platte Weg

Afb. 7 Topografische kaart uit circa 1850

Afb. 6 maakt deel uit van de legger, waarop de kade als geheel ‘Platte Weg’ wordt
genoemd met aan weerszijden een waterleiding. De Oude Hoevens Weg heet dan
kortweg ‘Oude Hoensweg’. De smalle percelen met de nummers 261, 262, 266, 267
en 269 aan de westzijde van de Platte Weg betreffen zonder twijfel de uitgedijkte
landen. Ook aan de zuidzijde van de Hoensweg bevindt zich een strook uitgedijkt land
(nr. 118).

Op topografische kaart van circa 1850 (afb. 7) zijn de uitgedijkte gronden met een grijze kleur
aangegeven. De naam Buurmalse Waterloosing is veranderd in de Hoogveldse Wetering met de
molen. De vette blauwe lijn verraadt de belangrijke functie van de wetering. Daarnaast heeft de
cartograaf zijn best gedaan om de wal aan te geven met daarnaast
- wat breder - de Platte Weg, vervolgens het uitgedijkte land en ten slotte de sloot. In het
noorden lijkt de Platte weg niet meer te zijn dan een steeg die uitkomt bij de Bischpos Graaf. In
de hoek van de Zwarte Kade en de Blinde Steeg staat een huisje (dat van de kooiker?).
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Afb. 8 Topografische kaart uit 1886

Afb. 9 Luchtfoto uit 1944

Afbeelding 8 betreft de topografische kaart uit 1886 met daarop de Hoogveldse
Wetering met watermolen. De poldergrens tussen Buurmalsen en Tricht, de zijdwende
(Zwarte Kade) en de achterkade (Blinde Steeg) is consequent met dezelfde figuratie aangegeven. Overigens is de naam Blinde Steeg veranderd in Zwarte Kade. Het
traject tussen de Oude Hoevensche Weg en de nieuwe Zwarte Kade wijkt duidelijk af.
De legenda van de kaart geeft hierover echter geen uitsluitsel. Het kooikers?huisje is
verdwenen. De uitgedijkte landen zijn bebost met loofbos (volgens de legenda).

Op de luchtfoto van 29 november 1944 zijn de donkere, lage komgebieden duidelijk
te onderscheiden van de hoger gelegen stroomruggen. Met een beetje verbeelding
ontwaren we een kronkelende veenstroomrug (préhistorisch riviertje), die ons traject
van de Zwarte Kade kruist. De stroomrug is opgebouwd uit zandige afzettingen. Tijdens de ontginning van het komgronden waren deze stroomruggen niet of nauwelijks
in het landschap zichtbaar. Het verkavelingspatroon loopt er dan ook dwars over heen.
Vanwege de verbeterde ontwatering zijn ze door inklinking van het veen in de omgeving als (inversie)ruggen in het landschap zichtbaar geworden. We keren terug naar
onze Zwarte Kade die duidelijk zichtbaar met daarnaast de Platte Weg op de luchtfoto
is afgebeeld. Op de hoek van de Oude Hoevense Weg en de Zwarte Kade is inmiddels
een huis (boerderijtje?) verrezen.
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Afb. 10 Platte Weg en op de voorgrond de afgegraven en daarachter de gespaarde Zwarte kade.

11

Alterra-rapport 1788

6 Resultaat van het veldwerk

Afb. 11en 12 Dwarsdoornede van de Zwarte kade

De Zwarte kade bevindt zich in het komgebied van Buurmalsen en Tricht. De bodem is
opgebouwd uit een laag zware (kom) klei rustend op bos- en broekveen. Hieraan ontleent
de Zwarte Kade vrijwel zeker zijn naam. Bij het graven van de naastliggende wetering
hebben de polderwerkers de kade afgedekt met het veen, dat snel oxideerde en zwart
werd.
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Afb. 12

Uit het bodemkundig onderzoek blijkt dat de kade op de kruin circa 90 cm hoog is,
4,20 m breed, vrij bol ligt (afb. 11). Het oostelijke talud ligt pal langs de wetering. Het
westelijke talud is iets afgeschoven zodat circa 25 cm grond over half verharde gridlaag
van de Platte Weg is komen te liggen. De kade is opgebouwd uit grijze tot donkergrijze,
kalkloze, matig zware tot zeer zware klei, die zeer stevig en compact is. Het profiel bevat veel resten van wortels van de gekapte populieren (afb. 12). Het wortelhout is veelal
aan het vervilten. Op de plek waar de populieren hebben gestaan bevinden zich in de
kade nog de stronken. Op den duur zal het wortelhout vervilten, verrotten en vergaan.

Van de wal in de sloot

Alterra-rapport 1788

7 Conclusie

De Zwarte Kade is een relict van een zijdwende die vóór de bedijking van het gebied is
aangelegd door de Trichtenaren is aangelegd. De functie van de kade was het grondgebied van Tricht te beschermen tegen overstromingswater vanuit Buurmalsen. De
wijze waarop de Zwarte kade op oude kaarten is weergegeven, verschilt per kaart. Het
is daarom niet mogelijk om een uitspraak te doen over de oorspronkelijke vorm van de
kade. De heren Th. Versteeg van de Malsenburg en de heer Verrips uit Culemborg, die
het gebied van oudsher goed kennen, herinneren zich de aanwezigheid van de wal uit
hun prille jeugd. De wal was vroeger niet beplant met bomen. Tijdens de ruilverkaveling Lek en Linge is de wal bepoot met populieren, die 10-15 jaar gelden zijn gekapt.
De kade zelf is circa 90 cm hoog en 4,20 m breed, is min of meer bolrond met een
platte kruin. Aan de oostzijde bevindt zich pal langs de Wal een wetering die het overtollige water van Buurmalsen afvoerde en nog afvoert. Aan de westzijde van de wal ligt
de half verharde Platte weg met daarlangs de uitgedijkte gronden. Het is niet duidelijk
wanneer deze gronden zijn uitgedijkt maar op de kaart van 1850 komen ze voor het
eerst voor. Ze zijn sinds lange tijd in gebruik als bos. De Platte kade was voorheen een
modderpad dat slecht begaanbaar was volgens de heren Verrips en Versteeg.

8 Advies

De Zwarte Kade neemt als wal een specifieke plaats in in het gebeid
tussen Lek en Linge.
Met het achtergrondverhaal over zijn ontstaansgeschiedenis is
het een waardevol cultuurhistorisch element in het landschap, dat
verdient om bewaard te blijven. Wij adviseren om het afgegraven
gedeelte weer te herstellen in zijn oorspronkelijke vorm. Het talud
zal moeten worden beschoeid om erosie te voorkomen. De kruin
zou als voetpad kunnen worden gebruikt.
Omdat de kade zo pal aan de wetering ligt, biedt dit weinig soelaas
voor waterberging. Het weiland aan de overkant biedt hiervoor meer
mogelijkheden. Verder kan in dit opzicht worden gedacht aan de
uitgedijkte gronden aan de andere zijde van de kade. Die kunnen
mogelijk wat worden verdiept en verbreed.

De aanplant van bomen op zo’n smalle wal als de Zwarte Kade is niet bevorderlijk voor
de duurzaamheid van de wal. Tijdens de groei van de bomen zullen de wortels grond
verplaatsen, waardoor de kans op instabiliteit toeneemt. De boomwortels die zich in
het resterende deel van de Zwarte Kade bevinden, zullen in de komende jaren langszaam afsterven en wegrotten. Vooral aan de talud zijde zal daardoor de kans op erosie
toenemen.

Bodemkundig en cultuurhistorisch onderzoek Zwarte Kade te Tricht
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