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BIJDRAGE T O T D E K E N N I S VAN H E T R I E T L A N D
VAN NOORDWEST-OVERIJSSEL
Contribution to the knowledge of the reedland of North- Western Ovel-Ejssel
doorlby

Ir. A. J. Havinga
Gedurende de zomer van het jaar 1950 werd door schrijver dezes, onder
leiding van Ir. J. C. F. M. Haans, een kartering uitgevoerd in het rietgebied
van Noordwest-Overijssel. Het doel was o.a. het verkrijgen van een inzicht
in de kwaliteit der afzonderlijke rietvelden en het omgrenzen van de beste
velden, opdat deze behouden kunnen worden bij de in uitvoering zijnde inpolderingen. Het geschrift heeft vooral betrekking op het ter weerszijden van
de Kalenbergergracht gelegen gebied ten westen van Kalenberg. Buiten dit
terrein kunnen de bodemtoestand en de wijze van verlanding wel eens anders geweest zijn dan hieronder is beschreven.
K O R T E BESCHRIJVING VAN H E T LANDSCHAP

Oorspronkelijk kwam een ongeveer 3 m dikke veenlaag voor, langs de kust
van het IJsselmeer bedekt met klei. Met uitzondering van een strook langs
de Imst is het land ten offer gevallen aan de turfbereiding, met als gevolg,
dat een moerassig, woest rietlandschap overbleef. Door het veen baggeren

ontstonden plassen, gescheiden door stroken land van slechts enkele meters
breedte maar veelal honderden meters lang. Deze z.g. trekgaten zijn verschillend van grootte. I n het algemeen bedraagt hun breedte 30-50 m. Soms
zijn ze smaller. De lengte kan zeer verschillend zijn. Zeer vaak is deze 500800 m, dikwijls ook minder, b.v. 200 m. Verscheidene trekgaten zijn ook
nu nog open water; de meeste zijn evenwel verland. Zij zijn dan in de regel
begaanbaar; men treedt er op de z.g. kragge, die een paar dm lager ligt dan
de vaste grond. Al naar de verlanding verder voortgeschreden is, is zij hoger
en steviger geworden. Zij is begroeid met riet en kruiden en kan in een vergevorderd stadium bovendien begroeid zijn met struiken en bomen, tengevolge waarvan het landschap op vele plaatsen een bosachtige aanblik biedt.
De stroken land worden ribben genoemd. Zij bestaan een enkele maal uit
oorspronkelijkonverveendveenland,maarmeestalzijnzekunstmatig gevormd.
Zij zijn dan opgebouwd uit materiaal, dat voor vervening ongeschikt was;
meestal min of meer veraard veen en dikwijls klei, beide afkomstig van de
vroegere bovengrond. Ook brak veen, dat voor turfbereiding ongeschikt was,
werd daarvoor gebruikt. Men noemt de kunstmatig opgebouwde ribben ook
wel zetwallen. De aanwezigheid van ribben en zetwallen was noodzakelijk
om te voorkomen dat er een meer ontstond, dat een bedreiging voor het
omringende land zou vormen. (Er bestaat een wettelijke bepaling, die voorschrijft, dat de trekgaten een bepaalde breedte niet mogen overschrijden.)
Meestal besteedde men er geen bijzondere zorg aan. Zij zijn in de regel begroeid met riet en kruiden en dikwijls met bramen en struikgewas.
Oorspronkelijk kwamen twee soorten yeen voor, beide voor de bereiding van turf geschikt, nl. het oligotrofe (voedselarme) veenmosveen en
het mesotrofe (matig voedselrijke) zeggeveen. Thans zijn nog enkele resten
aanwezig in de ondergrond op die plaatsen, waar niet tot op het zand werd
verveend en daarnaast in de weinige onverveende ribben. I n de zetwallen
vindt men, zoals reeds gezegd, alleen de allerbovenste, voor turfbereiding
ongeschikte, lagen in vergraven toestand terug. Naar de aanwezigheid van
resten van de twee veensoorten is het gebied te scheiden. De aard en ontwikkeling van de vegetatie en de wijze van verlanding, die hieronder beschreven worden, blijken in beide delen zeer verschillend te zijn.

Een trekgat beslaat een betrekkelijk geringe oppervlakte, tengevolge waarvan het water weinig door de wind wordt beroerd. Golfslag en stroming
komen dan ook slechts in geringe mate voor. De verlanding kan dientengevolge rustig voortgang vinden.
Zodra een trekgat ontstaan is, begint het proces. Ondergedoken waterplanten (,,wierM)komen spoedig in meestal grote massa's voor en doen na
afsterving en gedeeltelijke verrotting een waterige, zwarte brij ontstaan, de
z.g. ,,baggern. In geringe mate zullen ook dode waterdieren en gronddelen,
door afslag uit de wallen vrij gekomen, aan deze vorming bijdragen. Het
oppervlak van de bagger komt elk jaar dichter onder de waterspiegel
en op de duur beginnen planten met drijvende bladeren te verschijnen:
de waterlelie (Nymphaea alba), de gele plomp (Nuphar Juteurn), de krabbescheer (Stratiotes aloides), e.a. Ook deze planten helpen mee aan het ontstaan
van de bagger. Vooral de krabbescheer kan soms een belangrijke bijdrage
leveren, daar zij een enkele maal een dichte vegetatie vormt (in het zegge132

veengebied is dit regel). Is het water nog slechts 75 à 50 cm diep, dan beginnen de lisdodde ( Typha spec.) en het riet (Phragmitescommunis) te groeien, soms
voorafgegaan door de, reeds in dieper water voorkomende, mattenbies
(Schoenoplectus lacustris). Deze laatste treft men vooral aan op een wat steviger
bodem. De lisdodde en het riet vormen horizontale wortelstokken, ongeveer
ter hoogte van het oppervlak van de bagger. De wortelstokken sterven te
zijner tijd af, maar gaan slechts in geringe mate tot ontbinding over. De
omvang wordt iets geringer en bovendien verliezen zij hun stijfheid; de gele
kleur blijft niettemin behouden. Naarmate dit proces langere tijd aan de
gang is, worden meer wortelstokken gevormd, die op de duur een netwerk
doen ontstaan. Aanvankelijk is dit nog ijl en dun, maar langzamerhand
wordt het dichter en door nieuwe uitlopers naar boven ook dikker. Er heeft
zich dan reeds een dunne kragge gevormd, die dus onder water op de bagger
rust. De planten gaan, wanneer zij op een wat hoger niveau groeien, behalve
in de onderliggende bagger ook in de kragge wortelen, die tenslotte een dicht
en vezelig karakter krijgt. Een dunne kragge is reeds behoorlijk stevig. Reeds
lang, voordat zij tot de waterspiegel reikt, is zij begaanbaar. Zelfs wanneer
er 30 cm water boven staat, behoeft men niet bevreesd te zijn er door heen te
zakken. Tenslotte groeit zij zo ver omhoog, dat zij aan de wateroppervlakte
te voorschijn komt.
I n samenhang met de voortschrijdende verlanding treden er veranderingen in de vegetatie op, die hieronder beschreven worden.
Een enkele maal werden anders gevormde, aan het wateroppervlak drijvende, z.g. ,,opgesprongen" kraggen aangetroffen. De ontstaanswijze is beschreven bij het verlandingsproces in het zeggeveengebied, waarin zij een
belangrijke rol spelen.
D E ONTWIICICELINGSGANG VAN D E V E G E T A T I E D E R VASTE
K R A G G E N I N H E T MOSVEENGEBIED

De veranderingen in de plantengroei gedurende de verlanding gaven bij
het karteren aanleiding tot het onderscheiden van verschillende stadia,
waarbij vooral op de stand van het rietgewas, waar het in de eerste plaats om
te doen was, acht werd geslagen.
Stadium a
Een open watervlak is aanwezig. Al naar het trekgat vroeger of later ontstaan is, bevat het meer of minder bagger, echter reikt het oppervlak ervan
in het algemeen niet hoger dan 75 à 50 cm beneden de waterspiegel. Meestal
komen ondergedoken waterplanten in grote hoeveelheden voor en wanneer
de bodem niet al te ver onder water ligt, treft men bovendien veelal aan de
waterlelie (Nymphaea alba) en de gele plomp (Nuphar luteum). Verder komen
vaak kikkerbeet (~YydrocharisMorsus-ranae), soms watergentiaan (Nymphoides
peltata), fonteinkruid (Potamogeton spec.) en veenwortel (Pol_gonumamphibium)
voor. Een veel optredende plant is voorts de krabbescheer (Stratiotes aloides),
welke echter vaalt zeer plaatselijk aanwezig is. Soms is een trekgat er geheel
mee dichtgegroeid, doch dit is, zoals reeds gezegd, in het mosveengebied,
in tegenstelling tot het zeggeveengebied, een uitzondering. Deze plant kan
het water dikwijls zeer moeilijk bevaarbaar malten, waardoor de rietteelt
groot nadeel ondervindt.
Plaatselijk kunnen rechtop staande waterplanten reeds aanwezig zijn : bie133

zen (Schoenoplectuslacustris) vaak in kleine pollen, een enkele lisdodde (Tyeha
spec.) l), wat riethalmen (Phragmitescommunis) en soms ook pijlkruid (Sagittaria sagittijolia) en waterweegbree (Alismaspec.) . Kalmoes (Acorus Calamus),
gele lis (Iris Pseudacorus), grote boterbloem (Ranunculus Lingua) en Glyceriasoorten komen in het algemeen meer langs de wal voor. Behalve de vermelde
kunnen nog andere plantensoorten aanwezig zijn.
Stadium b
Het baggeroppervlak is gestegen tot 75 à 50 cm onder de waterspiegel. Lisdodden en riet komen verspreid voor. Meestal treft men overwegend de
lisdodde aan, die soms al een vrij dichte vegetatie vormt, zodat er nog slechts
met moeite met een bootje doorheen te varen is. Voorts is de egelskop (Sparganium spec.) nogal eens aanwezig. De mattenbies (Schoenoplectus lacustris)
vormt vaak grote pollen. De overige onder stadium a vermelde planten komen ook nu voor, doch de drijvende veelal in geringere hoeveelheden.
Riet wordt uit een in dit stadium van verlanding verkerend trekgat nog
niet gewonnen. Wel worden de egelskoppen, de z.g. ,,pampels" gesneden
met het doel, de rietschoven ermee te binden. Ook snijdt men wel lisdodden
of ,,dulen" met hetzelfde oogmerk, omdat ze nu extra flink ontwikkeld zijn.
Dit laatste doet men te Kalenberg echter slechts dan, wanneer er een tekort
aan pampels is.
Stadium c
Een kragge is reeds ontstaan, waarboven nog ca. 10 à 30 cm helder water
staat. Meestal is een zeer dicht rietgewas aanwezig, dat dus in het water staat.
Daartussen vindt men praktisch geen andere planten. Alleen kikkerbeet
(Hydrocharis Morsus-ranae) komt nogal eens voor, terwijl ook de lisdodde hier
en daar aangetroffen wordt. De lengte van het riet kan enigszins verschillend
zijn, doch steeds is het gewas flink ontwikkeld. Eind juli, het tijdstip dat de
pluim te voorschijn begint te komen, werd een gemiddelde lengte van ongeveer 2 m gemeten. Voor de rietteelt is de kragge in stadium c ideaal, de productie is dan maximaal.
Soms groeit er echter voornamelijk de lisdodde, terwijl het riet dan veelal
in een geringe of vrij geringe hoeveelheid aangetroffen wordt. I n zo'n geval is
meestal de verlanding minder vergevorderd, dan wanneer een echte rietkragge aanwezig is, maar dit behoeft niet altijd het geval te zijn. De kwaliteit
van het geoogste produkt is tengevolge van het overheersen van de lisdodde
slechter. Het is z.g. ,,dekriet" van de tweede soort.
Lisdodden, waartussen in het geheel geen riet groeit, wat zelden het geval
is, worden in Kalenberg nog wel eens gesneden voor bedekking van hooibulten, enz. Een kleine hoeveelheid ervan wordt soms verhandeld. De waarde
van het produkt is echter gering, daar de schoven ongeschikt zijn voor dakbedekking.
Stadium d
De kragge is nu zo hoog gegroeid, dat haar bovenzijde juist droog gekomen
is. Het riet vormt een dicht gewas, soms bijna even dicht als tijdens het voorl) Bijna ov.era.1 werd, onafhankelijk van het stadium van verlanding, de Ideine lisdodde
( p p h a ang+zfolz$ aangetroffen. De grote (Typha latifolia) groeide slechts hier en daar in
kleine groepjes bgeen.
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gaande stadium. De stengel is nog behoorlijk lang. Gemeten werd een lengte
van gemiddeld 180 cm ten tijde van het verschijnen van de pluim. Meestal
komen tevens enige lisdodden voor. De bodem is over het algemeen nog
niet met kruiden begroeid. Slechts op iets hogere plaatsen ontwikkelt zich
reeds een dergelijke vegetatie, vooral bestaande uit wateraardbei (Comarum
palustre) en daarnaast enkele varentjes (Filicinen). Andere soorten ontbreken
dikwijls. Voorts treft men mossen, o.a. het veenmos (Sphagnum spec.) in een
geringe hoeveelheid aan. De kragge levert ook nu nog een zeer goede oogst
en doet in waarde weinig onder voor een ,,c-Kragge".
Soms treedt de lisdodde in belangrijke mate op. Bij uitzondering bestaat
het gewas er overwegend uit.
Stadium e
Het oppervlak van de kragge is nog iets verder boven water komen te liggen
en minder drassig dan voorheen. De rietstengels zijn reeds minder goed ontwikkeld; dunner en korter. De lengte ervan bedroeg eind juli gemiddeld
160 cm. De stand van het gewas is nog vrij dicht. Lisdodden komen meestal
weinig voor. Kruiden worden vaak in een grote hoeveelheid aangetroffen.
Aanwezig zijn o.a. de in de volgende, vrij willekeurige, opsomming genoemde
soorten : varens (Filicinen), haagwinde (Convolvulus sepium), poelruit ( ThalictrumfEavum), moerasrolklaver (Lotus uliginosus),valeriaan ( Valeriana o$icinalis) ,
moeraslathyrus (Lathyrus paluster), leverkruid (Eupatorium cannabinum), koekoeksbloem (LychnisFlos-cuculi),moerasviooltje ( Violapalustris), distels (Cirsium
spec.), wederik (Lysimachia spec.), vrij weinig schermbloemigen (Umbelliferen). Voorts fijne zeggesoorten (Carex spec.), biesjes (o.a. Eleocharis spec.) en
grassen (Gramineeën) W.O. vooral het pluimstruisriet (Calamagrostis canescens).
Waterdrieblad (Menyanthestnyoliata) welke plant veel voorkomt in (eutrophe)
laagveengebieden, werd bijna niet aangetroffen. Veenmos (Sphagnum spec.)
treedt plaatselijk al in de vorm van bulten op.
De hoeveelheid riet, die van een dergelijke kragge gesneden wordt, is
reeds aanmerkelijk geringer dan van een minder sterk verlande, in het stadium d verkerende. De opbrengst is echter voldoende.
Uiterst zelden bestaat het gewas overwegend uit lisdodden.
Stadiumf
De rietgroei is nog belangrijk verder achteruit gegaan. Het gewas vertoont
een holle stand. De lengte van het riet bedroeg eind juli gemiddeld nog
slechts 110 cm en de stengels waren erg fijn. Slechts een enkele lisdodde kan
zich nog vertonen. Icruiden vormen het belangrijkste deel van de begroeiing.
Allerlei soorten, waaronder de bij stadium e genoemde, kunnen aanwezig
zijn. De vegetatie kan er plaatselijk bijvoorbeeld ongeveer als volgt uitzien:
Tussen ijl groeiend riet zijn vrij veel varens (Filicinen) en pijpestrootjes
( Molinia coerulea) aanwezig. Voorts komen er galigaan (Cladium Mariscus),
wat moerasviooltjes (Violapabistris) en enkele dopheideplantjes (Erica Tetralix)
voor. Ook het veenmos (Sphagnum) wordt aangetroffen.
Het veenmos treedt in de regel meer op de voorgrond dan gedurende het
voorgaande stadium. Vooral wanneer de veroudering van de kragge nog iets
verder gevorderd is, kan het de bodem met talrijke bulten bedekken, waaronder met een hoogte van wel 30 cm. Zij zijn in het algemeen begroeid met
veenbes ( Oxycoccus quadr$etalus), dopheide (Erica Tetralix), zonnedauw (Dro135

sera spec.), dikwijls ook met wateraardbei (Comarum palustre) en moerasviooltje (Viola palustris). Het riet is er vrijwel onder verstikt; slechts een enkele
halm steekt er in de regel nog doorheen. Tussen de mosbulten groeit het
echter normaal, gemengd met de voornoemde kruidenflora. De volgende
soorten van kruiden werden b.v. op een bepaalde plek aangetroffen tussen
de mosbulten : Moeraswolfsmelk (Euphorbia palustris), leverkruid (Eupatorium cannabinum), moeraslathyrus (Lathyrus paluster), orchideeën (Orchidaceeën) en kamperfoelie (Lonicera Periclymenum) .
Struikheide (Calluna vulgaris) komt zelden voor. Een enkele maal kan men
een plantje aantreffen op een sterk verlande kragge.
Meestal is van een kragge, die in het stadiumf verkeert, de opbrengst zo
gering, dat het gewas niet geoogst wordt.

QPe g

Beter dan van een stadium kunnen we hier spreken van een type van begroeiing. De mate van verlanding is nl. dezelfde als van een der reeds beschreven stadia e enf en soms als van stadium d, maar er is, landbouwkundig
gezien althans, een ander gewas aanwezig. Het onderscheidt zich door de
geweldige kruidenontwikkeling, vooral van hoog groeiende soorten. Meestal
is de begroeiing zo dicht, dat men er niet dan met moeite doorheen kan lopen.
De samenstelling van de vegetatie kan zeer verschillend zijn. Deze kan er
bijvoorbeeld als volgt uitzien: de stand van het riet is vrij hol; haagwinde
(Convolvulus sepium) en fors ontwikkelde varens (Filicinen) zijn daarentegen
in grote hoeveelheid aanwezig. Ook komen, in geringere mate, verschillende
andere kruiden en grassen voor, waaronder het pijpestrootje (Molinia coerulea). I n de regel treedt het type g pleksgewijs op tussen de hiervoor beschreven stadia e, f en d. Waaraan de verschillende ontwikkeling van de flora
moet worden toegeschreven, is moeilijk te verklaren. Dikwijls zal de behandeling van de kragge door de mens, geheel of gedeeltelijk, de oorzaak kunnen
zijn. Indien het riet niet ieder jaar gesneden wordt, wordt de ,,onkruid"ontwikkeling in sterke mate bevorderd.
Het geoogste produkt is het z.g. ,,bladrietn. Het wordt verkocht naar d e
bloembollenstreken, waar het wordt gebruikt voor afdekking van de bollenbedden in de winter. Ook rietgras (Phalaris arundinacea) en grove zegge
(Carex spec.) worden wel gemaaid voor ,,bladrietH. Vooral rietgras, dat soms,
in dichte bossen (echter hoofdzakelijk op de ribben) groeit, levert een uitstekende kwaliteit. Grove zegge wordt uit het mosveengebied zo goed als
nimmer geoogst; zij komt vrijwel uitsluitend in het zeggeveengebied in oogstbare hoeveelheden voor.
Stadium h
De kragge is nu zo hoog mogelijk gegroeid en aan het oppervlak zeer droog..
Riet komt practisch niet meer voor; mosbulten echter zoveel te meer. Overigens gelijkt de plantengroei op die, vermeld onder stadiumf. Soms groeit
er uitsluitend het pijpestrootje. I n dat geval wordt het wel gemaaid. Het geoogste hooi wordt als ,,ribbehooi" naar de bloembollenstreken verkocht,.
waar het voor hetzelfde doel gebruikt wordt, als het bladriet. Riet wordt nu
vanzelfsprekend niet meer gesneden.
Dikwijls gaat men de kragge ophogen en verstevigen, b.v. door er bag-,
ger op te brengen, waardoor zij geschikt wordt gemaakt voor het winnen van
hooi en gras (o.a. voor stalvoedering) en voor beweiding door jongvee.

Struik- en boomgroei
Laat men een kragge aan zijn lot over, dan treedt er al spoedig een begroeiing op van struiken en boompjes. Reeds tijdens het verlandingsstadium d
begint het eerste hout te verschijnen.Vanaf het stadium f kan het zoveel voorkomen, dat het een ondoordringbaar bos vormt. Wanneer men het land aan
zijn lot zou overlaten, zou de veenontwikkeling op de kragge de bosvegetatie
tenslotte stellig weer vernietigen door ,,verstikking9).Meestal wordt het hout
tijdig gerooid om te voorkomen, dat het riet verdrongen wordt. Vooral op de
minder sterk verlande kraggen wordt dit gedaan. O p de sterk verlande laat
men de struiken en boomjes vaak ongestoord opschieten.
Verscheiden soorten werden aangetroffen, o.a. verschillende wilgensoorten
(Salix spec.) , gagel ( Myrica Gale), berk (Betula spec.), els (Alnus glutinosa),
lijsterbes (Sorbus Aucufiaria), sporkenhout (Frangula Alnus), Gelderse Roos
( Viburnum Opulus),meidoorn (Crataegus spec.) , roos (Rosa spec.), es (Fraxinus
excelsior) (zelden), eik ( Quercus spec.) (zelden), en wegedoorn (Rhamnus catharticus) (zeer zelden). Van de appel (Malus silvestris) en de peer (Pyrus communis) werden verschillende verwilderde exemplaren gevonden. Bramen (Rubus spec.) komen eigenlijk alleen op de ribben voor.
D E V E R L A N D I N G E N DE O N T W I K K E L I N G S G A N G VAN DE
VEGETATIE IN H E T ZEGGEVEENGEBIED

Tot het ogenblik, waarop de lisdodde en het riet te voorschijn komen, verloopt de verlanding als in het mosveengebied. Daarna geschiedt zij op een
andere wijze en gaat er zich doorgaans een ,,opgesprongen" kragge (drijftil)
ontwikkelen.
Wanneer zich pollen van de lisdodde gevormd hebben, geraken na enige
tijd de wortelstokken los van de bodem van bagger en komen aan de oppervlakte drijven. Ze vormen dan schollen, die veelal dicht naast elkaar liggen.
Dikwijls drijft de zeer dikke, gele wortelstok van de gele plomp daartussen.
Deze is soms enkele meters lang en grillig vertakt. Doordat zij echter drijvend niet talrijk voorkomt, is zij maar van zeer ondergeschikt belang voor
de kraggevorming. De drijvende eilandjes zijn eerst nog heel dun, ijl gebouwd en onbegaanbaar; men kan ze gemakkelijk onder water duwen en
van elkaar weg trekken. O p de eilandjes krijgt naast de lisdodde eerst het
riet vaste voet. Dan worden zij steviger en dikker en groeien spoedig aan elkaar
vast. De eerste plant treedt weldra op de achtergrond en verdwijnt daarna
geheel of bijna geheel. Vervolgens ontstaat een vrij goed begaanbare, drijvende kragge, waarvan het riet geoogst kan worden.
Gewoonlijk ontwikkelt zich reeds vroeg een kruidenvegetatie. Veelal treft
men dezelfde soorten aan als in het mosveengebied, zij het in andere verhoudingen. Kenmerkend is het rijkelijk voorkomen van waterdrieblad (Menyanthes trifo2iata) Zeggen (Carex) treden in de regel eveneens spoedig in een grote
hoeveelheid op en wanneer de verlanding wat verder gevorderd is, bestaat
de vegetatie meestal voor een belangrijk deel daaruit. Later gaan zij zelfs
overheersen met als gevolg, dat sommige kraggen er bijna uitsluitend mee
zijn begroeid. Vooral de grove soorten worden aangetroffen Deze flora is wel
zeer verschillend van die, aangetroffen in het mosveengebied, waar men in
het algemeen weinig zegge aantreft en zelden de grove soorten.
I n het algemeen is de dikte van de drijvende kragge betrekkelijk gering,
nl. 20 à 30 cm, soms 40 à 50 cm. Voorts is de opbouw veel ongelijkmatiger
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dan van een vaste kragge. Indien men een ,,opgesprongene" betreedt, moet
men voortdurend uitkijken of men niet in een gat of op een erg dunne plek
stapt.
Wanneer de verlanding gevorderd is, beginnen bomen en struiken te
groeien. De bomen zijn hier in het algemeen forser dan in het mosveengebied. Ook op dunne, slappe kraggen kan men flinke exemplaren aantreffen,
die weliswaar enigszins wankel staan, maar dank zij de taaie bodem, niet
om kunnen vallen.
Een andere wijze van ontstaan van een drijftil is ook mogelijk in het zeggeveengebied, maar komt niet zo vaak voor. Zo zagen wij bijvoorbeeld een
oost-west gelegen trekgat, dat in westelijke richting een toenemende verlanding liet zien, waarbij de volgende opeenvolging in plantengroei aangetroffen werd: I n de oostelijke helft was het water reeds geheel dicht gegroeid met
krabbescheer (Stratiotes aloides), maar in de westelijke vormden de ,,scheren"
zo'n geweldig dichte massa, dat er zich een nieuwe vegetatie op ontwikkelde.
Ver van de westelijke oever vandaan bestond deze uit pollen van struisgras
(Agrostis spec.), enkele planten van de waterscheerling (Cicuta virosa) en enige
lisdodden (Typha angustifolia). Dichter naar de oever toe was er tevens riet
(Phragmites communis) aanwezig. Onmiddellijk tegen de oever aan tenslotte,
was reeds een drijvende kragge ontstaan, die echter nog zeer dun en in het
geheel niet begaanbaar was.
Men kan deze gang van zaken slechts aantreffen wanneer de ,,scheren"
een buitengewoon dichte vegetatie vormen. I n dat geval nl. zakt van de
afgestorven en rottende massa 's winters niet alles onder water op de bodem,
maar blijft een gedeelte ervan drijven. I n de regel zinkt 's winters echter alles
onder water.
Nog andere waterplanten kunnen bijdragen tot het ontstaan van een drijftil. Verschillende onderzoekers hebben hiervan voorbeelden beschreven (zie
b.v. in ,,De Levende Natuur").
Vaste kraggen werden in het zeggeveengebied weinig aangetroffen.
DE D U U R VAN VERLANDING VAN EEN T R E K G A T

Het gehele verlandingsproces, te rekenen vanaf het tijdstip dat het trekgat
ontstaan is, tot wanneer de kragge totaal waardeloos is geworden voor de
rietproduktie, wordt wel gesteld op 100 tot 150 jaar. Slechts gedurende een
deel van die periode is de produktie goed. I n Kalenberg rekent men met ongeveer 50 tot 75 jaar.
DE H O E D A N I G H E I D DER KRAGGEN EN DE K W A L I T E I T VAN
H E T R I E T I N VERBAND M E T DE BODEMGESTELDHEID

De vaste kraggen van het mosveengebied zijn, zolang zij een goede opbrengst
geven, ideaal voor de rietteelt. Door hun stevigheid en gelijkmatige opbouw
kan het riet gemakkelijk gesneden worden. De kwaliteit van het geoogste
produkt is als dekriet niet te overtreffen; het is fijn en stevig van stengel. De
waarde van de opgesprongen kraggen in het zeggeveengebied is veel geringer. Zij zijn in het algemeen ongelijkmatig ontwilrkeld; er komen veel gaten
in voor. Doordat ze slap zijn, zijn zij bovendien moeilijk begaanbaar en is
het oogsten een zwaar karwei. De indruk werd verkregen, dat reeds in een
betrekkelijk vroeg stadium de rietbegroeiing erop achteruit gaat, om plaats
te maken voor zegge. Als een voordeel kan men aanmerken, dat de lisdodde
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in het algemeen spoedig het veld ruimt, wanneer het stadium van eilandjesvorming voorbij is. Men wint uit het zeggeveengebied dan ook voornamelijk
eerste soort riet, d.w.z. zonder lisdodden. De kwaliteit is evenwel minder
goed; de stengel is betrekkelijk bros en zacht.
Het is merkwaardig, dat de veensoort zo'n grote invloed heeft, gezien het
weinige, dat er in de bodem nog van over is. Zoals reeds vermeld werd, komen overblijfselen van het veen nog voor in de ribben en plaatselijk onder
de bodems der trekgaten. Bovendien zullen nog bij het vervenen achtergebleven brokken op de bodem aanwezig zijn, ook waar dit tot op het zand is
gebeurd. I n de bagger tenslotte bevinden zich veendelen, die vrij gekomen
zijn gedurende de afslag van de ribben, tengevolge van golfslag. Soms kan
de afslag vrij aanzienlijk zijn, zodat er maar een smalle strook land overblijft.
Zelfs wanneer dezelfde veensoort aanwezig is, kan de bodemgesteldheid
nog van invloed zijn op de kwaliteit van het riet. Dit is bijvoorbeeld het geval
in de Pierken en de Schut- en Grafkampen. In deze twee gebieden, beide met
oligotroof veenmosveen, is tot verschillende diepten verveend. I n het eerste
gebied is nog een laag veen achtergebleven, in het tweede bevindt zich onder
de trekgaten een bodem van zand. De kwaliteit van het riet van de Pierken
nu is, volgens mededelingen, iets beter dan dat uit de Schut- en Grafkampen
afkomstig. Misschien kan ook nog van invloed zijn, dat de zetwallen in het
laatst genoemde gebied meer kleiig materiaal bevatten. H e t zijn d u s
m i n i e m e v e r s c h i l l e n i n d e b o d e m g e s t e l d h e i d , d i e b e p a l e n d zijn
voor d e kwaliteit v a n h e t produkt.
De verschillen in bodemvruchtbaarheid, veroorzaakt door de beide veensoorten, hebben geen noemenswaardige verschillen in stengelontwikkeling
tot gevolg. Overal is deze slechts matig fors en de stengellengte bedraagt
zelden meer dan 2 m. Tengevolge hiervan levert Kalenberg, naast het hoofdprodukt dekriet, heel weinig matriet, waarvan de lengte meer dan 2 m bedraagt. Fors ontwikkelde planten vindt men niet licht in een veengebied,
doch daar, waar een vruchtbare lrlei- of slibbodem aanwezig is.
Of een vaste, dan wel een opgesprongen kragge ontstaat, wordt, zoals we gezien hebben, vnl. bepaald door de veensoort. Het verschijnsel van het los geraken en gaan drijven der wortelstokken houdt vermoedelijk verband met de
vruchtbaarheid van het milieu. Waar die het grootst is, in het zeggeveengebied, bezitten de planten een iets geilere ontwikkeling. Dit zal tot gevolg
kunnen hebben, dat na afsterving der wortelstokken meer rottingsgassen in
deze plantendelen ontstaan, waardoor deze eerder gaan drijven. Ook is het
mogelijk, dat in het zeggeveengebied de bagger nog iets weker is dan in het
mosveengebied en daardoor minder houvast biedt. Speciaal de lisdodde
heeft een zwakke beworteling. Het stevig wortelende riet doet niet spoedig
de kleine drijvende eilandjes ontstaan.
D E P L A N T E N G R O E I O P D E RIBBEN

O p de ribben treft men het meest bladriet aan, dus riet met veel, overwegend hoog opgeschoten, kruiden. Het riet zelf is meestal vrij kort en fijn van
stengel. De lengte ervan bedraagt b.v. 60 cm. Het Iran op een ,,bladrietribben
vrij dicht staan. De kruiden die er naast allerlei andere, veel op worden aangetroffen, zijn : haagwinde (Conuoluulus sepium) (zeer veel), moeraswolfsmelk
(Euphorbia palustris), leverkruid (Eupatorium cannabinum) en moerasspirea
(Filipendula Ulmaria); voorts zegge en grassen welke laatste o.a. vertegen139

woordigd zijn door: pluimstruisriet (Calamagrostis canescens) (veel) en rietgras of roggegras (Phalaris arundinacea) (hier en daar in dichte bossen bijeen).
De ribben zijn ook dikwiJls begroeid met een flora, voornamelijk bestaande
uit laaggroeiende soorten. Hiervan oogst men het ribbehooi. De poelruit is
in dat geval dikwijls rijkelijk vertegenwoordigd, evenals het pijpestrootje.
Slechts weinig, ongeveer 50 cm lange en fijne, riethalmpjes zijn in de regel
eveneens aanwezig. Meestal wisselen gedeelten van een ribbe met bladriet
respectievelijk met ribbehooi elkaar af, maar ook is dikwijls alleen bladriet
aanwezig. De samenstelling der vegetatie is waarschijnlijk in belangrijke
mate door het toeval bepaald.
Indien men de ribben niet ieder jaar maait en dus verwaarloost, geraken
zij begroeid met struiken en boompjes. Sommige zijn dientengevolge geheel waardeloos geworden, tenzij men het hout zou gaan rooien. Er werden
dezelfde struik- en boomsoorten aangetroffen als op de kraggen.
Tenslotte treft men nog verscheidene ribben aan, die plaatselijk of over de
gehele lengte bemest worden. Daarvan wordt een slechte kwaliteitgras geoogst voor voedering van het vee.
De grondsoort is ook voor de vegetatie van de ribben van veel betekenis.
I n het zeggeveengebied is de plantengroei in het algemeen weliger dan in het
mosveengebied. Voorts kan de samenstelling van de vegetatie erdoor beïnvloed worden. Zo treft men in het eerst genoemde gebied op de meeste zetwallen enige bossen brandnetels (Urtica dioica) aan; in het andere gebied
ontbreken zij. Hun ontwiltlteling moet afhankelijk zijn van een bepaalde
stikstofrijkdom van de bodem. Doch ook de fysische bodemgesteldheid is
van belang. O p de onvergraven ribben nl. komen zij nimmer voor, ook niet
in het zeggeveengebied.

Peat-digging in North-Western Overijssel left narrow strips of land, around
pools of about five acres. The way in which the pools are filled up by vegetation is highly influenced by the character of the soil. I n the area described,
two different types may be distinguished: one, where originally Sphagnum
peat occurred, and another, where Carex peat was deposited. O n the remains
of S'hagnum peat a firm reed-sod developed on mud, whilst floating reedsods cover the Carex region. Between the mud and those reeds a layer of
water is left.
Both areas roduce only thatch, that is to say reed not longer then seven
feet. I n the phagnum peat area the thatch is of excellent quality, the stalk
being firm and resistant to weathering. The other region yields a more
inferior quality with rather soft sterns.
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