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TER INLEIDING

Onder detitel "Grienden,gorzen enslikken"
verscheenbijgaand artikel inhetKerstnummervan"Plattelands-Post".Evenalsvoorgaande jarenhad ikgaarne degebodengelegenheidweeraangegrepenomdelezersopdehoogtetebrengenvanenige bijzonderhedenvanhet zotypisch
Hollandse griend- enrietbedrijf,waarvan demeesteNederlandersechter zobitterweinigafweten.
Tevensvloeide uit dependeformuleringvaneen
reedslanggekoesterde hartewens,datmen inruimekring
tochbelangstelling zoumogenkrijgenvoorhet vraagstuk
vandelandwinning inhetDeltagebied envooral,datdeze
belangstelling zichvervolgens indaden zouuitenenhoe
eer,hoe beter!Het zijnimmersnog slechtsweinige jaren,
die onsvaneensluiting vandezeegaten scheidenenwaarin
eendergelijk plantenuitvoer zoudienentewordengelegd.
Hoevaakreedswasmet hen,diehetgriend-enrietbedrijfvannabijkennen,vangedachtengewisseld overdeze
kwestie.Welk eenschat vankenniseninzicht bleekbij
practiciuit ditgebied aanwezigte zijn,waarvaneennuttiggebruik zoukunnenwordengemaakt,indienhet totde
vestiging vanlandwinningswerken aldaarmochtkomen.
Nogniet langgeledenleekhetalteoptimistischte
menen,dat inhet zuidwesten vanhetland arbeidskrachten
beschikbaar zoudenzijnomhierwerkzaamheden ophet terrein
vandelandwinning tegaanuitvoeren,Menkwamerimmers
reedsgriendwerkers engriendhakkers tekort omhetmeest
noodzakelijke onderhouds-enoogstwerk teverrichten.Inmiddelslijkt detijd,althanswat ditaangaat,gunstiger
daarvoorte zijngewordenenmenigeen zalinhetdeltagebiedaanuiterst vruchtdragendwerkkunnenwordengezet.
Helaasgaat eenverruiming inhet aanbod vanwerkkrachtenmet eenernstig strevennaarbezuiniginggepaard,
zodathetmeerdanooitgeboden istussendringende enminderdringende zakenonderscheid temaken.Welnu,ookvanhet
landwinningswerk inhetgebied inkwestie dient deurgentie
tewordenbepaald.
AlsMededeling vande stichting "Proefstationvoor
deAkker-env/eidebouw1'1 (P.A.'W.)teWageningen verschijnt
onder detitel "Hetwinnenvanland inhet„Deltagebied"bedoeldartikelinietsuitgebreider vormnogmaals,methet
doeldit pleidooi indeeerste plaats onderdeaandachtte
brengenvanhen,dieuiteindelijk zullenmoetenoordelen,
ofeenintensievebevordering vandeaanslibbing inonze
getijdendeltaaldanniet terhand zalwordengenomen,in
eengunstiggevaltevens dewegenaangevende,waarlangsde
nodigegeldmiddelenhiervoor verkregen zullenworden.
Moge ditgeschriftjehet uitgangspunt vormenvoor
het overleg overdezealweer zotypischNederlandseaangelegenheid.

Kale slikken, waarop slechts
hier en daar een kuif biezen
voorkomt, zou m e n

dicht

bepoot willen zien. Elke pol
biezen betekent een verhog i n g in het terrein.
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N a a r verschillende landen vindt het zorgvuldig
gedroogde biezengewas zijn weg.
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D e grofste biezen uit het gewas worden als
kuipersbiezen afgeleverd.

Het beplanten van de slikken doet een beg r e p p e l i n g beter tot haar recht komen.

Int'i'i: Afd. Akte:- en Weide'muw, Min.L.V.V.
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Een zorgvuldig onderhoud van de rietgorzen draagt veel bij tot het
vastleggen van slib.

,

fc

Brede greppels tussen de vele, smalle akkertjes der grienden, worden
geregeld met kostelijk slik gevuld.
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Elke vier jaar wordt buiten de dijken het griendhout
geoogst en aan de snoeipaal afgekort.

Rijshout vormt waarlijk niet het enige voortbrengsel der hakgrienden.
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- 2HETWINKEN VANLAN!)INHPTDEih^GEBI^D
Griendhout,riet enbiezenwordenvaak in één adem
genoemd.Het isdanookgeenszinseentoevallige combinatie
vanbegrippen,het zijngewassen,diebijeenhoren,althans
inhet zuidwestenvanhet land.Menmoet zedaarbuitende
dijken zoeken,indeBiesbosch ennogveelverderwestwaarts
indeze zomerkwaardige getijdendelta.Voorgriendhout echter
met dezebeperking,dathetwater zoet dienttezijn.Brakwaterverdraagt ditgewasniet.jjrogejaren,waarinde zoutgrens
tijdelijknogverderoostwaartswordt verlegd,hebben dattelkensopnieuwgeleerd.Met biezenenriet ishetandersgesteld.
Doordeaanwezigheid vanbrakwaterworden zeweliswaar inhun
groeigeremd,maar standhoudendoenzetoch.
Eendankbaargebruikmaakt demensvanhetfeit,dat
griendhout,riet enbiezeninonzegetijdendelta thuishoren.
Waarnognietsandersteverbouwen valt,leveren juistdeze
teeltenreedseenopbrengst.Niemand zitmenermeeindeweg.Begerige blikkenrustenopdeze terreinen inhetalgemeenniet.
Kaar tevens;vrijwelniemand iszichvandegrote algemenebetekenisvandeze onaanzienlijke,buitendijkse culturesbewust.
Menigegriendtelerheeftmet alle drie deteeltente
maken.Eeuwenlang reedsheeft hijmetgriendhout,rietenbiezengewerkt.Vangeslacht opgeslacht heefthijvolgensoude
ervaringenkale slikkenmetbiezenbeteeld,aanoudere biezen
zijnplantgoed ontlenend,dewortelstokkenniet zondermoeite
met scherpgereedschap instukken stekend.
Doorgeregeld afmaaienvandeHeen,eendriekant> heeft
hijmetgrotehardnekkigheid zijnbiezenplaten tegen indringers
trachtentebeschermen.Krachtighebben debiezendeopslibbing
bevorderd.VoordeHeenwordendeomstandigheden daardoor steeds
gunstigerentenslottemoet destrijd hiertegenwordengestaakt.
Devloer,dieindeloopder jarendooreendichtnet
vanwortelstokken indeweke,slecht begaanbare bodem isgevormd,opentdemogelijkheid biezenplaten inrietgorzen omte
zetten.Hierwordt eenrietzode ofeenrietspier indemodder
weggetrapt,daareengreppeltjegegraven omde--droogleggingte
bevorderen.Zowordt denatuurlijke gangvanzakenbespoedigd,
denatuureenhandjegeholpen,uerietgroaischrijdt voort,geregeld terreinopdebiezenveroverend.Aldichterwordtde
standvanhetrietgewas.Steedsmeerwordthetvloedwaterin
zijnbeweginggeremd;vruchtbaar slibbezinkt bijelkgetij.
Rietgorzenkunnentientallen jaren standhouden,mits
menzegeregeld enopoordeelkundige wijze begreppelt entevens zorgvuldigbloot.„;aargunstige factoren samenspelen,kan
hetriet indeperiode vanhalfapriltothalfaugustusdrie
tot viermeterlangworden.Indeloopdertijdenneemt delengtevanhetgewasweliswaar af,dochhetv/intaanduurzaamheid
enhardheid.Rietmattenmakers,fabrikanten vanrietplaten,
stucadoors enrietdekkersvindenhier degrondstofvoorhunbedrijf.
Alleenheerser blijft het rietniet.Alsgevolg vand~
opslibbingwordt andere plantengelegenheid geboden zichertussentevestigen,steedsmeerruimte opeisend.:_etgorswordt
ten slottetehoog;met hetrietraakt hetgedaan.

-3Alsderdegewas isnuhetgriendhout aande"beurtgekomen.Mengaat tot intensieve begreppeling vanhet rietgorsover,
opdeverkregenakkers steektmenwilgestekken.Poormenselijk
ingrijpenwordt de strijd tussengriendhout enriet inhetvoordeelvanhet eerste beslist.Mede dank zijdetalrijke,diepe
greppels,diedegriend doorsnijden enwaarinhetwatertot
stilstand kangeraken,gaat deopslibbing voort,zijhet invertraagd tempo.Telkensalshetgriendgewasgeoogst is,spreidt
menvettemodder over de smalle akkertjes uit,degriendbemestend,het onkruid dekkend.iClkevier jacrwordthetgriendhout
afgehakt.Tientallen jarenkandit zovoortgaan.Aandesnoeipaalkort degrienhakkerhethout aftot schopstelen,bonenstaken,hoephout,werkpalen entuinlatten.Tophout enzijtakken
vormenhetrijshout.
De stelselmatige landaanwinning,dieophetkale,moeilijktoegankelijke slikbegonnenenophetrietgors voortgezet
is,wordt indegriend voltooid.Elkgeslacht vangriend- ,rietenbiezentelersheeft-ineenbestaanvolontberingen-zijn
steentje aandit scheppendwerkbijgedragen.Viehetgeweest
zijn,vermeldt dehistorieniet...anneerstraksde dijkalseen
beschermende armomaldiehoogopgeslibdegriend- enrietcomplexenheengelegd isenanderen degrond ingebruikhebbengenomen,zullennog slechtswat doorhet landkronkelende kreken
enwellicht eenenkele griendwerkerskeet herinnerenaanhetbedrijfvanhen,aanwiertaaie volharding dezeaanwinst tedankenis.
Biezen.Wie spreekt ernunog overbiezen'.De zogenaamderolmattenenzelfsdevlechtmatten,dieuit degroveGenemuider biesvervaardigd weraen,hebbentochimmersreedslang
geledenhaarbetekenis verloren?
Verschillende soortenrolmatten onderscheidde men;eenvoudige enkleurigematten,bovendiennog dedikkerolmat.
Voornamelijk ophetplatteland vondeneerstgenoemde twee
vormenaftrek,bijvoorkeur inZ-eland enZuid-Holland,inminderemate inNoord-Holland enfriesland,nauwelijks echterin
de oostelijke enzuidelijke provincies,welvaart opdeboerderijinhetwestenvanhetlandbetekende danookvoorspoed voor
demattenmaker.Aldaarwarendezemattenophaarplaats.Opde
veelalwat vochtiger vloerenbehield debiesimmersbetereen
zekere taaiheid daninhogere,drogere streken,waarklachten
overbrokkeligemattenniet zoudenuitblijvenen ....waartevens
minderbehoefte aaneenluchtige vloerbedekkingbestond.
Algemeenwerd dedik±<:erolmat gebezigd enwelalsonderlaag vanvastekleden.
Intalvangezinnenenvoorts inwerkplaatsen,voornamelijk inGenemuiden enzijnomgeving,heeftmenzichdestijdsmet
dezenijverheid,het rolmattenmaken,beziggehouden.
Omstreeks1911zijngenaaidematten,devlechtmatten,
naarDuitsvoorbeeld vervaardigd,inzwanggekomen.Biezenvlechtenwikkeldementotblokkenvanverschillende vormennaaide
zeaaneen.Fraaie patronenverkreegmendoordeblokkenopuit-

- 4eenlopende wijzen samentevoegen,neelveelvandezeTalolornattenzijndeeerste jarennadevorigewereldoorlog naar
Amerikaverscheept.
Tot depopulariteit vandebiezenmattenenvoortsvan
derussenmatten inhetwestenvanhet landheeft deactiviteit
vandemattenschippers vanBlokzijlmet zijnondernemendebevolkingveelbijgedragen.Tegenhet voorjaar,alsdeschoonmaaktijdnaderde,voeren talvanBlokzijligersmethunlading
mattennaarverschillende strekenuit ommetPinksterenterug
tekeren.Vandeplaatswaarmenzientijdelijkgevestigd had,
gingmenzijnkoopwaar uitventen,aanvankelijk vaneenkruiwagengebruikmakend,naderhand o^> eenbondekarennoglatermet
paard enwagen.
Totmatten isdehandelniet beperktgebleven.Langzamerhand gingmenookkarpettene.d. verkopen.Ie schuitwerd
ten slotte eenwarewinkel.Een schat vanvak-enmensenkennis
deedde serieuze straathandelaarop.Intalvanplaatsen inhet
landhebbenondernemende mattenschippers zichblijvend opde
vastewalweten tevestigen,niet zeldenhunzaaktotgrote
bloeibrengend.Hetmeest bekende voorbeeld daarvanvormtwel
dezaakvanPander.
De dikke rolmattenonder devastekledenzijnlaterdoor
viltpapier vervangen.Chinamat encocosmathebben deandere
mattenverdrongen.Iekunstige blokmattenhebbenhelaaseveneens
haartijdgehad,hoe fraaizehet inmenig interieur ookdeden,
hoegaarnemenzeinde serregebruikte.
Ileoorlogheefteentijdelijke opleving inhet oudebiezenbedrijf teziengegeven.Menigartikelbleek,bijgebrekaan
beter,geschikt uit biezentekunnenwordenvervaardigd.Hoog
warenaanvankelijk de opbrengsten derbiezenvelden voorhet
Kampereiland,diemenreeds jarenlangnietmeergesnedenhad,
maar debiesvanvoorheenwashet tochnietmeer.Haar futhad
zeverlorenl De zogewaardeerde taaiheid ontbrak.SedertdeafsluitingvandeZuiderzeewasonvoldoende slibtussendebiezen
afgezet.Debiesisuitgesproken eengev/asvandeklei.
NogaltijdwordennabijGenemuidenwat biezengesneden.
Door deuitvoering vandeZuiderzeerwerken zouhetwaterweer
zodanig inberoering zijngebracht,datwat slibwordt verplaatst
enslelligkomt dit dekwaliteit vandebiestengoede.Hetzelfde
geldtvooreenmaatregelalshetwat vroegerdanvoorheenoogstenvanhetgewas.VooralnaarDuitsland vinden deze biezen
haarweg.
Enwat ishet lotvandeZuidhollandse biezenuit degetijdendeltageworden?Hebbendeze eveneenshetveldmoetenruimen?ZijndePuttershoekse biezenboeren somsookalgedwongen
geweest debakensteverzetten^ zoalshuncollega's inGenemuidenmet voortvarendheid hebbengedaan? Stelligniet'.Maarhet
zijnhierookgeheelandere biezen.Er isnog eenkeuzebovendien? zoete,zoute enbrakke-ofbastaardbiezen.
Zekervanzijnzaak zaldebiezenboermeteenglimlach
dekoper eenbosaanreiken or;; de soepelheid enstevigheid van
zijnbiestelatenbeoordelen.Enmettrots zalhij,devoet

- 5opdepluimvande"biesgeplaatst,latenzien,hoe fraaideze
"biezenschulpen.Zondermoeiteweet hijzevanhet ondereinde
aftotaandetoptoe intweeëntetrekkenenhetlint zaldaarbijniet "breken.Niet alleenblijkt heteensterke biestezijn,
maar juistdeze laatste eigenschapmaakt deallergrofste biezen
hiervandaan zogewild als zogenaamdekuipersbiezen.Dekuiper
legthet aldusverkregenlinttussendeduigenvanhetvat,de
dichtheid daarmeebevorderend.
Demeeste biezenhebbenechtereenandere bestemming.
Voorbiezenvlechten,waaruit devloermatten immerswordenvervaardigd,isdeze zachte bieswelwat te schadelijk.Bovendien
staathaartaaiheid hetgemakkelijk naaienervan indeweg.Het
bestvoldoet deZuidhollandse biesdanookvoorstoelzittingen.
Kanmenzicheenfraaierbiezenzittingdenkendanvaneengoudgeelenragfijn,zoutbiesjegemaakt?Die zijnerhelaasteweinig.Menmoet eromvechten.Brachten deveertig bunderzoute
biezenvoorGoudswaard vandeN.V. 'sLandsGorste Strijendit
voorjaarnietveertig duizendguldenop?Omhetandere jaarwordenzegesneden.
Ookdebastaardbiesheeft eengewilde,gele kleuren
dankzijgrotere lengte endiktelaat zezichvoordeliger dande
zoutebiesverwerken.Afzonderlijke platenbrakke biezenzijn
ernietmeer.Bijvoorkeur opdescheidingvanzoet enzoutwatergaatmenzetussendezoetebiezen zoeken.Zezijndanook
nog duurder dandezoute.
Wiegoedkoperuitwilzijn,zalzichmet eenzoetebies
tevredenmoeten stelleneneenwat groenertint voorliefdienentenemen.DeDuitser,dievoor zijnstoelzittingeneen
blauwe biesvra:gt,vindt indezoete echter juistweerwathij
zoekt.Zoetebiezengroeienergenoeg,dochniet alle hebbende
gewenste eigenschappen,v/iezoudentrouwensaldeze biezenmoeten snijden?Deoogst valt indeperiode vanhalf junitotbegin
augustus,eentijd dus,waarin overalvolopwerkis.
VerwerkersvandeZuidhollandse biezenzalmen inPuttershoekenindegeheleHoekse\/aardvergeefs zoeken.Overigens
zijnstoelenmatters doorhetgehele landheentevinden.Veelal
bijkleinehoeveelheden tegelijkworden debiezenafgenomen,
telkens zesbossentot eenpakverenigd..Srworden inNederland
echtermeerbiezenzittingengemaakt envernieuwd danmenzou
menen.
Totverbuiten degrenzen isvooraldeZuidhollandse bies
bekend.NaarBelgië'enEngeland,inminderemate ooknaarDuitsland,vindt zehaarweg.Vooreenbedrag vanbijnaf400.000.werd inhet jaar1956aanbiezenuitNederland uitgevoerd.
Vantweekanten snijdthierhetmes:veelgeld brengende
biezen openbovendien leggen zenogkostbaar slibvastl
De zeegaten zullengeslotenworden,zoluidt hetplan.
Veelzalinhet zuidwestenvanhet landwijziging ondergaan.De
getijdenwerkingwordt sterkbeperkt.Keellage enzeerhogewaterstandengaanindit deltagebied waarschijnlijktot dehoge
uitzonderingen behoren.Groteuitgestrektheden zullennog slechts
vantijd tottijd onderwatergeraken.Eengeregelde opslibbing

aldaar,zoalsdeze thansvaltwaartenemen,blijft danhelaas
achterwege, -v'atzandige boderais,wordt gedoemd zand te blijven.Wat laag is,kanniet andersdanlaagblijven.Waarklei
het zand afsluit,zalhetkleidek zijnuiteindelijke diktebereikthebben.
Inhet onvermijdelijkedientmenzichte schikken.Oneindigveelgroterebelangen immerswordenmet dezeontwikkelingvanzakengediend.Valt echter indeperiode,die onsvan
een sluiting derzeegaten scheidt ,niet hoogst belangrijkwerk
ophetgebied vanlandaanwinning teverrichten?Eistniethet
landbouwkundig belangomveelmeer dantot dusverre integrijpen inhetnatuurlijk verloopvandeopslibbing,teneindealdaarvast teleggen,wat ermaaraanslikteverzamelenvalt?
lientnietmet alle onstendienst staandemiddelengestreefd
tewordennaar eenversnelling vanhet tempo vandeaanslibbing?
Nergens inhet land komenkostenenmoeite,hieraanbesteed,zozeertothunrecht als juist inhet onderhavigegebied,zoalsdeervaringheeftgeleerd.Treffende voorbeelden
zoudendaarvangetoond kunnenworden.Ishet danniet zaakdezehoogst belangrijke aangelegenheid voorrang bovenalleandereprojecten vandienaard teverlenen?Dientnietmet bekwame
spoedookaanditlandbouwkundigaspectvandeDeltawerkenernstigeaandacht tewordengeschonken?
Wat degeldelijke zijdevanhet vraagstuk betreft,hierbijzullenverschillendeMinisteries betrokkenzijn.
Omhetgestelde doeltebereiken,zaleennauwe samenwerkingtot standmoetenkomentussen;
griendtelersmethunrijke ervaringeneengrondigekennisvandeplaatselijke omstandigheden
deskundigen ophet terreinvande landaanwinning
waterbouv/kundigen
plantensociologen
deskundigen ophet gebied vannatuurbescherming enlandschap
deskundigen ophet terreinvandebodemkartering
bodemkundigen
cultuurmaatschappijenen
griend- engrondwerkers.
Vooralleszalmoetenwordenvastgesteld,welketerreinen indeeerste plaats deaandacht verdienen i.v.m.hoogteengeografische ligging.Voorzoverhet btaatseigendommenbetreft,zullen zichgeenbijzonderemoeilijkhedenvoordoen.
Waarindeze ophetparticulier initiatiefnauwelijks zalmogenwordengerekend,dientmet particulieren eventueeleenregeling tewordengetroffen.
Waarplantenopde slikkenwillengroeien,zalmenmoetentrachten dezetevermeerderen,welk onkruid het ookis.

7Plantengroei betekent vastleggen van sliben,wathiervanniet
mindergroot belang is,hetwiltevens zegcendoorworteling van
deweke bodem.Greppels,dieertussendoorgegravenworden,
blijven zodoende beter intact.Biezen zullen stellig eenbelangrijkaandeelindebegroeiing vanhet slikhebbenen,hoedichtergeplant,deste sneller deopslibbing.
Tot eendirecte bevordering vandeplantengroei zalmen
zijnzorgenintussennietmogenbeperken.Bestaande dammendienenverhoogd teworden,ueuitvoering vaneenvoudigekunstwerken,dammen,dämmetjesenwiepen,zalniet achterwege kunnen
blijven.Degrondstoffen hiervoor,n.1.griendhout enbladriet,
groeien indenabijheid
enmocht het eerste eldersvereist zijn,
zokanookhet stuggere
engrovere hout derhakhoutbossenzeer
weldienen.
Zoalsmet alle
arbeidopbiezenplaat enrietgorshetgehiergetijwerk.Bet ingereedheidbrenval is, betreft hetook
gen van materialen voor devervaardigingvandammenenwiepen
aanvulling opdeanderewerkzaamheden
zal dan ookeenwelkome
vormen.
Menigeenwacht hiereenwaarlijkmooietaak'.
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